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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. február 11-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről. 
  
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Bakó László, Benkőné Remport Lilla, 
Erdélyi Antal, Hetényi Endre, Dr. Kovács Zoltán, Marics Sándor Györgyné, Nagy László, Söptei 
Józsefné, Szücs Dávid képviselők, Lengyel László alpolgármester, Farkas Gábor jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt:   
  
 Karádi Mihály képviselő 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Gecse József – a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási 
Hivatalának vezetője, Szücs Andrea aljegyző, Nagy Tímea – az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság tagja, Futó István könyvvizsgáló, Sipos Tibor – a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző 
Iskola igazgatója, Dr. Györéné Losoncz Andrea – az Új Kemenesalja főszerkesztője, Kiss Lilla pénzügyi 
irodavezető, Dummel Ottó műszaki irodavezető, Tulok Gabriella – oktatási és közművelődési 
szakreferens, Sulyok Krisztina – a Népjóléti Szolgálat megbízott vezetője, Bakó István – 
Városgondnokság igazgatója, Gasztonyiné Fódi Zita – a Celldömölki Városi Óvoda vezetője, Pálné 
Horváth Mária – a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, Grünwald Stefánia – a 
Kemenes Vulkánpark igazgatója, Finta Krisztián köztisztviselő, a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit 
Kft. munkatársai. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a Képviselő-testület ülésén megjelenteket. 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./ Celldömölk város Önkormányzata 2015. évi pénzügyi tervének 
elfogadása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

3./ Szennyvíz-elvezetés és tisztítás megoldása az izsákfai 
városrészen. 

 Előadó: Fehér László polgármester 
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4./ Tájékoztatás turisztikai vállalkozás indításáról. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

5./ Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi 
munkaterve. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

6./ A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

7./ Tájékoztatás az óvodai beíratások időpontjáról. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

8./ Tájékoztatás a Celldömölki Városi Óvoda nyári zárva tartásáról. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

9./ Tájékoztatás a Celldömölki Városi Óvoda csoportszámainak 
csökkentéséről. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

10./ A 2015. évi városi nagyrendezvények terve. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

11./ Helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás 
menetrendjének módosítása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

12./ A celldömölki használtcikk piac üzemeltetési ügye. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

13./ Kereskedelmi és Hitelbank bérleti szerződése. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

14./ Tulajdonosi hozzájárulási kérelem. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

15./ Fedett autóbusz megállóhely létesítésének kezdeményezése. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

16./ Kérelem önkormányzati tulajdonú lakás megvásárlására. 

 Előadó: Fehér László polgármester 
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17./ Magánterület felajánlása értékesítés céljából. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

18./ Kérelem önkormányzati tulajdonú terület használatáról (vételéről). 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

19./ Tájékoztatás fakivágási ügyekről. 

 Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök 

 

 A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
  
 1./ NAPIRENDI PONT: 
 

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

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

      
    Fehér László polgármester: 

 
Az alábbiak szerint beszámolt a két ülés között történtekről: 

Január 
 
7. A JUFA Ungarn Kft. képviselőivel tartottak vezetői egyeztetést. 

7. Testvérvárosunkba, Munkácsra látogatott a dr. Kovács Zoltán bizottsági elnök úr által vezetett 
delegáció, a város hagyományos rendezvényén, a Vörös bor fesztiválon vettek részt. 

12. Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak, melyen az önkormányzati hivatal alapító okiratát 
módosították, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégia előkészítéséhez szükséges 
Irányító Csoportot hoztak létre. 

 Este Bakó László önkormányzati képviselő lakossági fórumán vett részt a városvezetés. 

14. A Kemenesaljai Szociális Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa ülésezett, ahol az 
intézményvezető nyugdíjazása miatt az intézményvezető helyettes kapta a feladatot az 
intézményvezetői feladatok ellátására. 

15. Simon Zoltánnal, a Vas Megyei TIT igazgatójával folytatott egyeztetést a Ság hegy és 
környékére létesítendő kerékpárutak tervezésére. 

Később a MVZ Zrt. képviselőivel folytatott vezetői egyeztetést, majd Fodor Istvánnal, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete igazgatójával a pedagógiai 
szakszolgálat elhelyezéséről tárgyaltak. 

17. A Soltis Lajos Színház hagyományos színészbáljára volt hivatalos. 
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19. A doni áttörés 72. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen három doni veterán, Németh 
Lajos, Mars János és Kazári József vehették át a Honvédelemért kitüntető címet. Söptei 
Józsefné alpolgármester asszonnyal köszöntötték az ünnepelteket, majd az adományozó 
Hende Csaba honvédelmi miniszter nevében Ferge László őrnagy, a Magyar Honvédség 
Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi 
Iroda irodavezetője és Kustos László nyugalmazott őrnagy gratuláltak a kitüntetetteknek. 

20. A Magyar Asztalitenisz Szövetség alelnökeként a szervezet elnökségi ülésén vett részt. 

21. A magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen két kiváló szakember – Lendvai 
Istvánné és Völgyi László – részére adományoztak Kresznerics Ferenc-díjat. Az ünnepi 
rendezvényen mutatták be a Németh Tibor könyvtárvezető által szerkesztett Kemenesaljai 
Életrajzi Lexikont, melynek kiadását önkormányzat is támogatta. 

23. Az alsósági katolikus plébániahivatal falán elhelyezett Kresznerics Ferenc-emléktáblát avatták 
fel. 

26. Frank Winterhalter úrral, a Wewalka Kft. új ügyvezetőjével tárgyalt. 

28. A Vas Megyei Iparkamara éves értékelő fórumán Lengyel László alpolgármester úr és Karádi 
Mihály bizottsági elnök úr képviselte a városvezetést. 

29. A Vas Megyei Közgyűlés területfejlesztési bizottságának ülésén vett részt. 

Ugyanaznap Kőszegen az ISES Alapítvány és a Pannon Egyetem által rendezett ünnepségen 
Lengyel László alpolgármester úr és Karádi Mihály bizottsági elnök úr képviselte a 
városvezetést, részt vettek az Európa Házra elhelyezett tábla avatási ünnepségén. 

30. A Magyar Asztalitenisz Szövetség Pro Tour versenyen vett részt Budapesten. 

Február 

2. Dr. Elekes Ádám kereste fel bemutatkozó látogatáson, aki dr. Halmágyi Katalin fogorvosi 
körzetét vette át. 

3. Vas megye kerékpáros koordinációs ülésén Söptei Józsefné alpolgármester asszony képviselte 
a városvezetést. 

 Délután az oktatási, majd a szociális intézményfenntartó társulások üléseit vezette. 

4. A Magyar Asztalitenisz Szövetség alelnökeként köszöntötte a legendás pingpongost, Pék Tibort 
a Megyeházán 90. születésnapján, 75 éves aktív tevékenységét elismerve. 

6. Vas Megye Közgyűlésének sorosa ülésén vett részt. 

 Délelőtt a város vezetése és szakemberek közreműködésével zajlott az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia tervezésének műhelytalálkozója. 

Este a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban tartotta meg a hagyományos 
évértékelő fórumot, ahol a 2014. esztendő eredményeiről számolt be. 

Részt vett a református gyülekezet bálján. 
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7. Az Alsósági karitász összejövetelén Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető úr képviselte a 
városvezetést. 

 Este az evangélikus gyülekezet báljára volt hivatalos. 

9. Az izsákfai szennyvízelvezetés-projekttel kapcsolatos budapesti egyeztetésen Söptei Józsefné 
alpolgármester asszony vett részt. 

     HOZZÁSZÓLÁSOK: 

     1./ Hetényi Endre képviselő: 
 
    A Gábor Áron u. 29. szám alatti társasház (5 magántulajdonú, a többi 
önkormányzati lakás) lakóinak panaszát tolmácsolta. Szereltettek kaputelefont, de mégis állandóan 
nyitva van az ajtó. Érdeklődött, hogy a probléma megoldása érdekében kihez lehet fordulni. A Kisdobos 
utca és a Május 1. utca sarkán kiégett az égő, megkérdezte, hogy hol kell bejelenteni. 
 
    2./ Fehér László polgármester: 
 
    Az első kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Gábor Áron u. 29. 
számú ingatlan társasház, az önkormányzati tulajdonban lévő lakások után az önkormányzat befizeti a 
közös költséget. A lakók panaszukkal forduljanak a közös képviselőhöz, a lakóközösséghez. 
 
    3./ Farkas Gábor jegyző: 
 
    A közvilágítással kapcsolatos panaszt közvetlenül be lehet jelenteni az 
E-on ingyenesen hívható számán, vagy a hivatalban a közterület felügyelőknek és ők továbbítják az E-
on felé. 
 
    4./ Bakó László képviselő: 
 
    Beszámolt a Celldömölki Városi Általános Iskolában január 12-én 
megtartott lakossági fórumról, mely nagy érdeklődésre tartott számot. Örült, hogy a Vasi Víz Zrt. 
gazdasági és műszaki vezetője is jelen tudott lenni a lakossági fórumon. Véleménye szerint ebben a 
témában még további egyeztetés szükséges. A lakosság életminőségével, utak, járdák, közvilágítás 
állapotával, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola előtti parkolással kapcsolatos kérdések voltak. 
Felmerült, hogy a piacnál lévő illemhely nincs megfelelően kitáblázva, nem használják a nyilvános WC-
t. Ebben megoldást kellene találni. Továbbá a piacnál több kerékpártároló elhelyezése szükséges. Ezt 
követően felolvasta a 2015. január 29-én polgármester úr részére címzett levelet, amelyben leírtakat 
kérte figyelembe venni a 2015. évi költségvetés tervezésekor, elfogadásakor. A Celldömölki Városi 
Általános Iskolában tapasztalt problémákra mutatott rá, melynek megoldását kérte a 
Városgondnokságtól. Tetőproblémák miatt a lámpatesteknél folyik a víz, ami balesetveszélyes, sok 
helyen meg van repedve a mennyezet. Úgy tudja, hogy a tetőproblémákra nem öt, hanem tíz év 
garancia szokott lenni. Véleménye szerint érdemes óvni ezt az épületet, mert szép.  
 
    5./ Fehér László polgármester: 
 
    A képviselő úr levelének kézhezvételekor elmondta már, hogy a 
költségvetés készítésénél irányszámokat terveznek be, az idei évben körülbelül 50 millió forintot tud az 
önkormányzat út- és járdaépítésre fordítani. A költségvetés tárgyalásakor a pénzügyi iroda vezetője és 
a könyvvizsgáló el fogja mondani, hogy az önkormányzatnak nem lesz akkora szintű bevétele, mint 
tavaly volt. Az a gyakorlat alakult ki, hogy a költségvetés elfogadása után a bizottságok végignézik egy-
egy körzetben az igényeket és javaslatot tesznek a Képviselő-testület felé. Az iskola ügyében 
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foglalkoztak már a problémákkal, van amit a Városgondnokság azonnal megold, van amit a 
kivitelezőnek kell megoldani garanciában. Az iskolaépületek uniós forrásból önerő hozzátételével lettek 
felújítva. Sajnos Celldömölkön és Alsóságon is érzékelik, hogy régi épületek, a jó nyílászárók 
beépítésével, az épület szigetelésével a pára előjön a falakból. A műszaki iroda már felvette a 
kapcsolatot a kivitelezővel, a villamos dolgokat pedig a Városgondnokság kijavítja.  
A lakosság részéről a legnagyobb probléma a vízszolgáltatással kapcsolatban van. A Vasivíz Zrt. 
jogszabályszerűen rendezi a fogyasztás mérését, számlázást. Hozzátette, örültek volna, ha továbbra is 
maradhatott volna szolgáltatónak a Kemenesvíz Kft., de a városnak valamilyen irányba mozdulni kellett. 
Nagyon sajnálja, hogy nem az önkormányzat saját cége végzi a víz- és szennyvízszolgáltatást. 
 
    6./ Lengyel László alpolgármester: 
 
    Tájékoztatást adott azokról a rendezvényekről, ahol az elmúlt 
időszakban részt vett. Január 7-én a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ünnepélyes 
állománygyűlésén képviselte a városvezetést. Takács Árpádot Erdélyi Krisztián váltotta az igazgatóság 
élén, Bakondi György, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója mutatta be az új vezetőt. Az Új 
Kemenesaljában már értesülhettek az olvasók, hogy a Flextronics Kft. munkásjáratait új cég szállítja. 
Vele folytattak több tárgyalást, sikerült az izsákfai és alsósági parkolást is megoldani, kulturáltabb 
körülmények között történik. Kérte, ha valami probléma merül fel ezzel kapcsolatban, keressék meg. A 
Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén Karádi Mihály bizottsági elnökkel képviselték a várost, 
rangos gazdasági évnyitó volt. Vas megye átadta a stafétát Győr-Moson-Sopron megyében. Dr. 
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke tartott gazdasági elemzést, mely 
nemzetközi kitekintést is tartalmazott, rendkívül érdekes volt. Szintén Karádi Mihály bizottsági elnök 
úrral voltak Kőszegen az ISES alapítvány és a Pannon Egyetem által rendezett ünnepségen. 
Véleménye szerint érdemes lesz figyelemmel követni, mintaprogram, elsőként Kőszegen valósul meg, 
„kreatív város” a program címe. A program keretében jelentették be csatlakozásukat a Pannon Városok 
Szövetségéhez, Kőszegen egyetemi képzés fog történni, a Pannon Egyetemnek lesz kihelyezett kara. 
A rendezvényt Hankis Elemérre történő megemlékezés zárta. Január 3-án a közbeszerzési bizottság 
ülésezett és döntött elektromos áram beszerzéséről, szolgáltató váltás nem történt, az MVM Magyar 
Villamos Művek lesz továbbra is a szerződő partner. Csökkent az ellátott intézmények száma, egyre 
kevesebb intézménye van a városnak. Ülésezett a Celldömölki Média Kft. felügyelő bizottsága, végig 
tekintették a várható bevételeket, kiadásokat. Február 6-án az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
tervezésének műhelytalálkozója volt, melyen Söptei Józsefné alpolgármester és Nagy László képviselő 
is jelen volt. Ez társadalmi vitára is fog kerül. Az előző uniós ciklusban is nevesítették azokat a 
projekteket, melyeket a város meg akart valósítani. Visszatekintve, nagy százalékban sikerült is 
megvalósítani. A tervezés kapcsán minél több embernek részt kell venni, erre bíztatott mindenkit.  
 
 A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a 
következő határozatokat hozta: 
 

4/2015.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló 
beszámolót. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
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5/2015.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

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

 
  
 A 2. napirendi pont tárgyalása előtt Fehér László polgármester Sipos 
Tibornak, a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatójának adott szót. 
 
 Sipos Tibor igazgató: 
 
 Kérte a Képviselő-testületet, hogy próbálja megérteni a problémákat – 
annak ellenére, hogy 2013. január 1-én állami fenntartásba kerültek az iskolák –, melyek továbbra is 
fennállnak.  2011-ben összevonásra került a két középiskola, az az orkán, amelybe belekerült a 
középiskolai oktatás, ott kezdődött. Utána folytatódott, hogy az oktatásirányítás, törvényhozás hatalmas 
változást hozott az oktatás életében az egész országban. Volt olyan időszak, amikor ez az egy 
intézmény egyik része a celldömölki tankerülethez, másik része a szombathelyi tankerülethez tartozott. 
Mivel látták ennek a nehézségeit, úgy döntöttek, hogy egy fenntartás alá vonja, jelenleg a szombathelyi 
tankerülethez. Következő fontos állomás az idei év lesz. Profiltisztává próbálják tenni a szakképzést, azt 
az információt kapták, hogy július 1-ével a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz fog tartozni a 
szakképzés. Nem tudják, hogy a gimnázium marad-e a szombathelyi tankerületnél. Az elmúlt négy 
évben négy fenntartónál voltak. Szeretné, ha a képviselők tisztáznák a fenntartó – tulajdonos viszonyát 
is. Úgy gondolja, hogy az állami fenntartás odáig szól, hogy azt az értéket, amit átvesz az állam azt 
működteti. A gimnázium épülete 1959-ben épült, a szakképző iskoláé 1989-ben. Ez a tulajdon a város 
tulajdona, világos és egyértelmű választ kapott a szombathelyi tankerületnél, hogy ők fognak tudni 
segíteni, vagy az önkormányzat. Nehéz a helyzet, mert a fák nagyon magasra nőttek. 2011-ben szép 
tanműhely épült, a régi épület nyílászárói régiek maradtak. A gimnázium 50 éves évfordulójára a 
kapunál kapott az épület új formát civil, szülői összefogás eredményeképp. Szót ejtett az általános 
iskolákról, a néhány éve felújított épület beázik. Elhibázott lépésnek tartja, hogy az általános iskolák 
felújításával kezdte a város az iskola-felújítást. Az általános iskolába a gyerekek körzeti beiskolázás 
révén be fognak kerülni. Azok a gyerekek, akik az általános iskolába járnak, azt látják, hogy a 
gimnázium épületével nem foglalkozott a fenntartó. Fontos lenne véleménye szerint az összefogás. Az 
elmúlt időszakban mindenki zászlajára tűzte, hogy az ifjúság fontok, Celldömölk fontos, a város jövője 
attól függ, hogy hányan maradnak itt. A problémát nemcsak az épületek jelentik. A város négy műfüves 
pályája mellett a gimnáziumnak is van szép futópályája, ami gyomos, és kézilabda pályája. Ha lesz 
olyan lehetőség, a gimnázium udvarán is épülhetne új műfüves pálya, de ha csak a futópályát rendbe 
teszi valaki, azt is megköszöni.  
Kellemes volt, amikor egy asztal mellé le tudott ülni az összes oktatási intézményt. Nagymértékű az 
érdektelenség, a kapcsolatok minimális szintűek, levélváltáson kívül nincs semmi. Az általános iskola 
semmilyen kapcsolattal nem rendelkezik a középiskolai képzéssel. Okát nem tudják, versenyeket 
hirdettek, hívják a gyerekeket. A 900 fős iskolából nyelvi versenyre 3 fő érkezett, úgy gondolja, esetleg 
szóvá lehet tenni, hogy valami nem megfelelő.  Azt elismeri, hogy Celldömölkön sok dolog született 
meg, sok minden megújult, polgármester úrnak köszönhetően. Azt hiányolja, amit Sárvár polgármestere 
megtett, hogy leültette az iskolák vezetőjét, megértetve velük, hogy miért fontos, hogy a gyerekek 
Sárváron járjanak középiskolába. Sárváron a gyerekek 80 százaléka marad helyben. Az 
együttműködést hiányolja, pedig az iskolában minőségi és magasabb színvonalú munka folyik, mint 
bármikor máskor.  
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Ez után kérdéseket tett fel: Kívánnak-e a képviselők tenni valamit a helyzet megoldása érdekében, 
látnak-e lehetőséget arra, hogy tudnak ezen a problémán segíteni? A gimnázium épületének 
felújítására beadott pályázat hogyan áll? Akik beiratkoztak az iskolába, van-e arra esély, hogy tankönyv 
támogatás, vagy ösztöndíj keretében segítséget kapjanak, nem megfeledkezve a szakképző iskolába 
járó diákokról sem? 1972-ben került felavatásra az iskola parkjában Berzsenyi Dániel szobra, amely 
jelenleg hátat fordít az iskolának. Szimbolikus dolognak tartaná, de jó lenne az iskola, diákok felé 
fordítani. Ezzel együtt a parkban nagyon sok elöregedett, magasra nőtt tuja van, teljes takarásban van 
az iskola. Megkérdezte, van-e még bármilyen forrásra (megyei, Európai Uniós, stb.) lehetőség. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Kitért arra, hogy az általános iskola felújítására beadott pályázat 
időpontjában több mint ezer gyerek járt az általános iskolába A három iskola összevonásával volt 
lehetőség több iskolaépület felújítására, nagyobb összegű pályázat beadására. Emellett nem volt esély 
a középiskola felújítását célzó projekt beadására. Véleménye szerint a probléma ott kezdődött, amikor 
az igazgató úr úgy döntött, hogy nem indít a gimnázium hat osztályos évfolyamot, mert hátrányos az 
általános iskola és a gimnázium kapcsolatrendszerében. Nagyon kevert állapot van az intézmény 
fenntartásában (fenntartó a Klébelsberg Intézményfenntartó Társulás, működtető Celldömölk Város 
Önkormányzata, étkeztetést a Városi Óvoda biztosítja, takarítást, karbantartást a Városgondnokság 
végzi). Annak ellenére, hogy az önkormányzat nem fenntartója a gimnáziumnak, úgy döntött, hogy a 
gimnázium energetikai fejlesztésére (tetőcsere, stb.) ad be pályázatot 25 millió forint értékben. A 
pályázat elbírálás alatt van. A múlt évben annak érdekében, hogy minél több celldömölki diák a 
városban folytassa tanulmányait, a Képviselő-testület három millió forintot különített el a beiratkozó 
diákok támogatására, 30.000,-Ft/fővel. Az elmúlt időszakban a celldömölki gimnázium a járás 
gimnáziuma van, jelenleg Celldömölkön és Jánosházán kívül nincs olyan település, ahol a lakosság 
száma ezer fő felett van. Az önkormányzat azt is felvállalta, hogy kevesebb osztálylétszámmal is 
elindítja a hatosztályos oktatást. Sokszor hoznak vissza gyerekeket, mert nem bírja a kollégiumot, 
bejárást. Felháborítónak tartja, hogy azok a pedagógusok, akik ide jártak gimnáziumba, azt mondják, 
hogy ne Celldömölkön folytassák a diákok a középiskolai tanulmányaikat. Véleménye szerint a 
városnak szüksége van arra, hogy legyen gimnáziuma egy négyosztályos 26-27 fővel és egy 
hatosztályos évfolyammal. Ezt a csatát meg kell vívni, hogy a hatosztályos mellett a négyosztályos 
évfolyamra is írassanak be gyerekeket.  Ebben a teremben sokan ülnek, akik a celldömölki 
gimnáziumba jártak és megállják a helyüket az életben. Bátorította a celldömölkieket, hogy a helyi 
középiskolába írassák be gyermekeiket. Nem lenne szerencsés, ha a gimnázium megszűnne. A 
műfüves pályákkal kapcsolatos felvetésre reagálva elmondta, hogy volt olyan pálya ami önrésszel, volt 
amelyik önkormányzati önrész nélkül épült meg. Azért került az általános iskola udvarába az egyik, mert 
ott sporttagozat van, foglalkoznak labdarúgással. Műfüves pályán nem lehet kézilabdázni, 
kosárlabdázni. Az is biztos, a kormányzat döntése szerint nem kell annyi egyetemista, főiskolás 
Magyarországon, szakmunkásokra van szükség. A ponthatárokat tolják egyre inkább felfelé, abba az 
irányba terelik a nyolcadikosokat, hogy ne menjen mindenki gimnáziumba, hanem tanuljanak szakmát. 
Ebben nem tud segíteni az önkormányzat, abban igen is, hogy fel akarják újítani az intézményt, 
támogatni akarják a gyerekeket.  
 
 2./ Sipos Tibor igazgató: 
 
 Elmondta, hogy akkor iratkoztak be a legkevesebben a 9. évfolyamra, 
amikor nem indították el a hatosztályos képzést, nagyon keserű tapasztalat volt. A következő tanévben 
elindult a hat- és négyosztályos évfolyam is. Szükségesnek tart egy fórumot, mert nincs meg a 
kapcsolat, nincs meg az együttműködés. Az általános iskolában nem támogatják a gyerekeket, hogy 
hatosztályos gimnáziumba jöjjenek, nem gondolnak bele, hogy nem a gimnázium ellen dolgoznak, 



9 
 

hanem a város ellen dolgoznak. Kihangsúlyozta, hogy a gimnázium tanárai, eredményei jobbak, mint a 
sárvári gimnáziumnak. Az elmúlt három tanévben a diákok több mint fele középfokú nyelvvizsgát tudott 
tenni, a továbbtanulási arány is 60 százalék felett van.  
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy nem szokott megfutamodni. A Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Celldömölki Tankerületének vezetője az elmúlt ciklusban majdnem minden 
ülésen itt volt, személyesen egyeztettek. Azóta nincs személyes kapcsolat, csak levelezés útján. Ezt 
mindenképp orvosolni kell. Az önkormányzat az épület tulajdonosa, az önkormányzat finanszíroz 
bizonyos dolgokat. Ha az lesz a sikk, hogy Mosonmagyaróvárra, Kőszegre, Győrbe, Pápára járatják 
középiskolába a gyerekeket, akkor ennek a gimnáziumnak komoly gondjai lesznek.  
 
 4./ Hetényi Endre képviselő: 
 
 Megérti igazgató úr problémája, meglepődve hallgatta panaszáradatát. 
Felkérte Bakó László frakcióvezető urat, hogy a két iskola között próbálja helyrehozni a kapcsolatot.  
 
 5./ Bakó László képviselő: 
 
 Véleménye szerint is szükség van a gimnáziumra, de szükség van 
háttér információra, párbeszédre. Polgármester úr említette, tarthatatlan, hogy a helyi tankerületi 
igazgató és a polgármester között nincs kontaktus. A választáson túl vannak, felajánlotta a segítségét, 
hogy itt is legyen párbeszéd. Pozitív dolognak tartja, hogy ilyen sokan tudtak nyelvvizsgát tenni. 
Sajnálja, hogy az általános iskola vezetői nincsenek itt. 
 
 6./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Nagyszerűnek tartja azt a kezdeményezést, hogy a helyi Klébelsberg 
Intézményfenntartó vezetésével tisztázni kell a dolgokat, és tiszta lappal kell indulni. Ugyanúgy vannak 
iskolák, vannak gyerekek, van önkormányzat, mindenkinek egy célért kell dolgozni ennek a kisvárosnak 
az érdekében. Többször volt alkalma az általános iskola igazgatójával beszélni ebben a témában, 
mindig elmondta, hogy a szülőket nem lehet kényszeríteni. Valóban nem lehet kényszeríteni, de a 
pedagógus ahogy a gyereket meg tudja győzni, a szülőnek is tud olyan iránymutatást adni, ami 
megfelelő a család, a város számára is. Az természetes, hogy kimagasló tudású gyerekeket 
tehetségkutatással foglalkozó középiskolába javasolják. Az érthetetlen, hogy azok a jól tanuló gyerekek, 
akik ebben az iskolában minden olyan képzést megkapnak, ami garantálja, hogy felsőoktatási 
intézménybe a felvételijük sikerüljön, nem helyben maradnak.  Figyelhet rájuk a család, nem kell 
kollégiumi díjat fizetni, kisebb az esély, hogy nem megfelelő társaságba kerül gyermekük. Ez a 
biztonságérzet érhet annyit, mint az elképzelés egy másik tanintézmény pozitívuma iránt. A szülőket kell 
figyelmeztetni, hogy ezek a gyerekek tizennégy évesek, vonzza őket a más környezet, vonzza őket egy 
szabadabb világ, ahol nem a pedagógus, szülői figyelő szemek előtt vannak. Azt is el kell mondani, 
hogy nagyon nagy ára van, ha távoli, ellenőrizhetetlen iskolába, kollégiumba engedik el a gyerekeket. 
Nagyon sok hétvégi órájukba telik, hogy máshova elkerült gyerekek az itteni tanároknál készülnek fel 
különórákon felvételire, nyelvvizsgákra. Sok diplomás embert adott a celldömölki gimnázium, sokan a 
városban élnek, a város fejlődését szolgálják. Meg kell értetni, hogy célszerű helyben középiskolába 
járatni a gyerekeiket. Úgy gondolja, hogy próbáltak sokat dolgozni, hogy az általános iskola, óvoda, 
bölcsőde után a szakmunkásképző, gimnázium is megfelelő műszaki állapotba kerüljön. Nem volt 
egyszerű a több-százmilliós tanműhelynek a megvalósítása. Nem iratkoznának be oda, ahol nincs 
tanműhely. Kimaradt a gimnázium, többször pályázott rá az önkormányzat. A legutóbb beadott 
pályázatra úgy látja van esély. Bakó László képviselőtársa által felajánlott segítséghez szívesen 
csatlakozna, hogy más lépést is megtegyenek. Két pályázat került egyszerre beadásra, az egyik 
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napenergiával összefüggő pályázat már nyert. Szeretné, ha közösen is tudnának tájékoztatni, hogy  két 
pályázat került beadásra, a gimnázium esetében teljes hőenergetikai, teljes hőszigetelés, nyílászáró 
csere, homlokzat felújítás, mely még elbírálás alatt van. Ha megkérdezik az önkormányzatot, biztos, 
hogy súlyoztak volna, fontosabb lett volna a város számára, ha ezt a pályázatot hirdetik ki nyertesnek. 
Nyílt napokat rendeznek a középiskolák, nem mindegy, hogy a szülőket, gyerekeket milyen környezet 
fogadja. Igaz, hogy a vizesblokkokat a civil szervezetek az önkormányzat forintjainak kiegészítésével 
rendbe tették. Ha rendbe tudják tenni a gimnázium műszaki állapotát nemcsak szellemiségében, 
eredményében lesz híres a celldömölki gimnázium, hanem sokkal kedvesebb, ember közelibb, 
gyerekbarátabb lesz. Kérte, hogy összefogással tegyenek meg mindent az intézményért, akkor a 
városért, a város fejlődéséért is tesznek.  
 
 7./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Beszélt arról, hogy az alsósági tagiskolába is jóval kevesebb gyerek 
jár, sokan Celldömölkre íratják be gyerekeiket. Véleménye szerint az a baj, hogy az iskolák vezetése, az 
iskolák felügyeleti szerve nem működik együtt az önkormányzattal. Annak érdekében, hogy a gyerekek 
Celldömölkön folytassák tanulmányaikat beszélni kell a szülőkkel, az általános iskola tanáraival, 
igazgatójával.  
 
 8./ Dr. Kovács Zoltán képviselő: 
 
 Hozzászólását azzal kezdte, hogy kissé meglepve hallgatta végig az 
igazgató úr panaszáradatát. A háttérben a három iskola között fennálló konfliktushelyzetet látja. 
Üdvözölni tudja Bakó László képviselő olyan törekvését, hogy összehozzon egy kerekasztal 
beszélgetést az iskola vezetésével, tankerület igazgatójával. Szeretné, ha Sipos Tibor igazgató úr a 
szombathelyi tankerület vezetőjét is meghívná. Kérte az oktatási szakreferenset, hogy segítsen ennek a 
kerekasztal beszélgetésnek a megszervezésében.  
 
 9./ Bakó László képviselő: 
 
 Felajánlott segítsége az emberi kapcsolatokra vonatkozik, azt kell 
megoldani, hogy létezzen egy párbeszéd, emberileg olyan kapcsolat alakuljon ki, hogy mindenki tudja 
mi a feladata, azt végezze el.  
 
 10./ Lengyel László alpolgármester: 
 
 Véleménye szerint érdemes arról is beszélni, hogy a kormányzati 
kommunikáció azt mondja, hogy nem gimnáziumba kell járni, nem tudás, hanem munka alapú képzésre 
van szükség. Jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a fenntartó, ezért furcsán érzi magát, 
hogy erről beszélgetnek. Az intézményvezetők nem találják meg egymással a hangot ebben a 
városban. Azt gondolja, hogy ebben a vitában ha arra van szükség, és az intézményvezetők 
önmaguktól nem tudnak dűlőre jutni, az önkormányzat felvállalja a katalizátor szerepét, de úgy gondolja 
bölcsebbnek kellene lenni. 
 
 11./ Sipos Tibor igazgató: 
 
 Azt várta volna el, hogy a városvezetés éreztesse a pedagógusokkal, 
hogy ne kampányoljanak a város ellen. Sok sikert kívánt az érdekeltek egy asztalhoz ültetéséhez, a 
párbeszéd kialakításához. Konkrét kérdést tett fel, hogy az önkormányzat a 2015/2016-os tanév 
kilencedik évfolyamára beiratkozókat támogatja-e, mit lehet tenni a gimnázium előtti parkkal. 
 
 



11 
 

 12./ Fehér László polgármester: 
 
 Hangsúlyozta, hogy amikor a következő Európai Uniós ciklus kiemelt 
programokat leadta az önkormányzat, ezek között előtérbe lett helyezve a gimnázium, ezt olvashatta is 
mindenki. Megkeresik annak a lehetőségét, hogy a celldömölki középiskolába beiratkozó diákokat 
támogassák, az önkormányzat saját erőből is tesz az iskolákért.  
Úgy gondolja, hogy egy vezetőnek példát kell mutatni, azzal is, hogy a helyi iskolába járatja gyermekeit. 
Négy gyermeke közül ketten már végeztek a celldömölki gimnáziumban, ketten pedig itt tanulnak. Ha 
valaki a városban vezető – legyen az polgármester, alpolgármester, bizottsági elnök, intézményvezető – 
ha máshova viszi gyermekét, azt sugallja, hogy máshol jobb az oktatás. 
 
 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi pénzügyi tervének 
elfogadása. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Fehér László polgármester: 
 

 Bevezetőjében elmondta, hogy a 2015. évi költségvetés tárgyalásánál 
változtattak az előző évek gyakorlatához képest, úgy gondolták, hogy elő tudnak készíteni olyan 
pénzügyi tervet, melyet a februári ülésen a képviselők el tudnak fogadni. A pénzügyi tervet valamennyi 
bizottság megtárgyalta. A város költségvetése durván 1,8 milliárd forint, intézményirányító társuláshoz 
került az Celldömölki Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat, ha ezeket is hozzáveszik, akkor lenne 1,5 
milliárd forintos a város költségvetése. Jelenleg öt intézménye van az önkormányzatnak. Egy évvel 
ezelőtthöz viszonyítva körülbelül 150 millió forinttal gazdálkodhat kevesebbel a város. Adóerő-
képességben kevesebb iparűzési adó fog befolyni, látszik a cégek jelentéséből, hogy nem tudják 
túlszárnyalni az előző évit. Ennek ellenére megköszönte a városban működő cégeknek, vállalkozóknak, 
hogy a befizetett adóforintjaikkal hozzájárultak a város fejlődéséhez. Nem az a település Celldömölk, 
aki a leosztott kvótát várja. A múlt évi pénzügyi maradvánnyal kezelhető lesz az idei év, fejlesztéshez, 
beruházáshoz nem tudnak akkora pénzeszközt tenni. 
 
 2./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
 A 2015. évi költségvetés ismertetését azzal kezdte, hogy a Képviselő-
testület előző évi döntéseit figyelembe vették a költségvetés tervezése során, valamint a vonatkozó 
jogszabályi előírásokat. Az intézményvezetőkkel egyeztetést folytattak, elemezték bizottsági üléseken, 
hogy a 157 millió forint hiányt az előző évi pénzmaradvány fedezi. Azonban ennek pontos összege csak 
a zárszámadás után fog konkretizálódni. Megpróbáltak óvatosan tervezni, a tárgyévi hiányt pótolni fogja 
a pénzmaradvány. Több ponton módosították a költségvetést, célszerű előirányzatok szintjén 
módosítani. A bevételi-kiadási főösszeg 1.813.812.000 forint, 1.600.000 forinttal kevesebb, mint ami a 
kiküldött anyagban szerepel. A CVSE 1.600.000 forint kölcsönt kap, úgy tervezik, hogy tárgyéven belül 
visszatérül. Polgármester úrnak sikerült a Vas Megyei Önkormányzattal kölcsönszerződést módosítani 
(tanműhely építésére felvett), három éves törlesztésre fog átütemeződni a 7,5 millió forint. Az adósságot 
keletkeztető ügyleteket is módosították. Az izsákfai szennyvízhez kapcsolódó programiroda javaslatára 
a víziközmű vagyon felértékeltetésének önerejét halasztott önerő megelőlegezésére, a kiadások 2016-
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ban jelentkeznek. A vagyon felértékeltetésére sor kell, hogy kerüljön. A működési célokat szolgáló 
bevétel 1.656.774 e. ft. Jelentős változás történt az állami támogatások területén, 15 millió forinttal 
csökkent a tavalyi évhez képest, az egyes területek finanszírozása változott. Az óvoda támogatása 17 
millió forinttal, a Népjóléti Szolgálaté 7 millió forinttal, a hivatal támogatása azért csökkent, mert 
nagyobb mértékű elvonásban részesül az önkormányzat az egy főre jutó adóerő-képesség miatt. 425 
millió forint az az összeg, amit az önkormányzat az intézményhálózat működtetésére fordít az állami 
támogatáson felül. A KMKK működtetéséhez 57 millió forintot, a Városgondnokság működtetéséhez 
145 millió forintot biztosít az önkormányzat, ezen belül az iskola működtetéséhez 55 millió forintot. Szólt 
a Kemenes Vulkánpark bevételének csökkenéséről. Az egész intézményhálózatban felülvizsgálatra 
kerülnek a tűzvédelmi, karbantartási kiadások. A közös önkormányzati hivatalt fenntartó településektől 6 
millió forint bevételt terveztek be. Várható, hogy a hivatalt márciusban egy finanszírozás-csökkentés 
érinti, mivel Csönge Község Önkormányzata távozásáról márciusban érkezik meg az előirányzat 
értesítés. A városi óvodánál csoport megszüntetése várható, csökken a gyereklétszám, illetve a Magyar 
Államkincstár kiközlése szerint 25 óvodapedagógust támogat. Nyugdíjazás várható az óvoda esetében. 
A Népjóléti Szolgálatnál problémát okoz az, hogy a kórháznak 16 millió forint az adósságállománya, 
likviditási problémák miatt nem várható, hogy rendezni tudja. A költségvetés úgy van tervezve, hogy 
tavalyról áthúzódó tartozás idei évre esedékes bevétel szerepel. Várhatóan márciusban tárgyalja 
ismételten a Képviselő-testület a kórház élelmezésével kapcsolatos változást. Ezt követően ismertette 
az adóbevételeket. Tájékoztatást adott arról, hogy több cég tulajdonos-szerkezetében történt változás, 
az új tulajdonos az állam, aki nem fizet iparűzési adót, emiatt bevételkiesés várható. Idegenforgalmi 
adóbevételt 7,5 millió forintot terveztek a múlt évi 4,5 millió forinttal szemben. Sajnálatosnak tartja a 
feladatalapú ellátás átalakulását, az önkormányzat nem kap kiegészítő támogatást.  
A kiadások ismertetésénél kitért arra, hogy az intézményi egyeztetéseken törekedtek a személyi 
kiadások részletes áttekintésére, a dologi kiadásoknál az inflációval kalkuláltak. A 16.345.000 forint 
betervezett működési tartalékot csak vis-major esetén javasolja felosztani. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a Népjóléti Szolgálat a kórház tartozása miatt segítségre szorul. Végül ismertette a fejlesztésre 
betervezett összegeket és célokat. 
 
 3./ Futó István könyvvizsgáló: 
 
 Ismertette Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi pénzügyi 
tervéről készített könyvvizsgálói véleményt, mely a jegyzőkönyv melléklete. Elmondta, hogy a 
beterjesztett költségvetés formailag megfelel az államháztartási törvény végrehajtási rendelet 
előírásainak. Bevételeik stabilak, biztosítják a kiadások fedezetét, ezért a költségvetési tervezetet 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 4./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 A könyvvizsgálóhoz tett fel kérdést. Látszik, hogy a bevételek, kiadások 
között vannak különbségek (154 millió forint hiány), ez várhatóan megmarad a következő években is. 
Van-e javaslata, hogy ezt hogyan kezeljék a későbbiekben. 2015. évben nullára az előző évi 
pénzmaradvánnyal volt kihozható. 
 
 5./ Futó István könyvvizsgáló: 
 
 Válaszában elmondta, hogy hiányt nem lehet keletkeztetni, 
természetesen hitel felvételére van lehetőség, de vannak olyan táblázatok, amivel megfelelően alá kell 
támasztani, hogy mi a hitel fedezete. Ezt a stabilitási törvény írja elő. Azt nehéz megmondani, hogy a 
pénzmaradvány hogyan alakul. A tárgyévi pénzmaradvány a következő évi költségvetésben mindig 
felhasználható a költségvetés hiányának belső fedezetére. Több évre visszatekintve minden egyes 
önkormányzatnál mindig van pénzmaradvány, az intézményeknél ugyanakkor nem mindig volt így. Az 
iparűzési adó feltöltési kötelezettsége december 20-a, sokszor nem tudják határidőre teljesíteni, 
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késedelmek vannak. Legnagyobb pénzmaradvánnyal azok az önkormányzatok rendelkeznek, akiknél 
meghatározó az adóbevétel.  
 
 6./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság elnökének távollétében a 
bizottság véleményét tolmácsolta. Egyöntetű vélemény volt, hogy a pénzügyi osztályon dolgozók 
lelkiismeretes munkát végeztek, az intézményvezetők a legfontosabb adatokat igyekeztek szolgáltatni a 
terv készítéséhez. Nagy biztonsággal készült el a pénzügyi terv. Az intézményi működtetést abszolút 
biztosítani tudják. A fejlesztésre felhasználható összegek csökkentek le olyan mértékben, ami a korábbi 
évekhez képest visszalépést jelent. Az izsákfai szennyvíz költségei nincsenek betervezve, 
elengedhetetlen azonban a közmű vagyon felértékelése, ez a későbbiekben elszámolható a 
pályázatban. Legnagyobb lehetőséget abban látják, hogy a Start program pozitív elbírálásban részesül, 
a béreket, járulékokat fogja elsősorban finanszírozni. Ötféle pályázatot adott be az önkormányzat, 
anyag, egyéb költségeket az önkormányzat biztosítja. Ez lehet, ami helyettesíti a nagyobb 
fejlesztéseket. Úgy érezte a bizottság, ha ugyanezek a fejkvóta rendszerek maradnak, nem fogják tudni 
pénzmaradvánnyal ezt pótolni, gondot okoz, hogy a város méretéhez képest megjelenő állami 
támogatások, bevételek-kiadások között ekkora különbség van. 150 millió forint körüli összeg rendkívül 
nagy összeg. Kihangsúlyozta, hogy mindig jó pontossággal becsülik meg tervezéskor az adókat, 30-40 
millió forintnál nagyobb pénzmaradvány nem jelent meg a költségvetésnél. Ezért is mondta a 
szakbizottság, hogy óvatosan kell a tartalékokkal bánni, év közbeni ingatlan értékesítésből tartalékolni 
kell a következő évre. Óvatos gazdálkodásra lesz szükség, az év közben bejövő bevételek tartalékba 
helyezésével kell a következő évet megalapozni. Ezzel együtt a Városfejlesztési és Költségvetési 
Bizottság két tartózkodás mellett nagy többséggel elfogadásra javasolta a beterjesztett 2015. évi 
pénzügyi tervet. Kérte a képviselőket, hogy fogadják el a költségvetést, ami megalapozottnak bizonyult. 
 
 7./ Hetényi Endre képviselő: 
 
 Számára újdonság, hogy most találkoznak először a pénzügyi tervvel 
és dönteniük is kell. Elmondta, hogy többen is készültek közmeghallgatásra, amit vissza kellett 
mondania. Neki elsősorban a 4.sz. választókörzetért kell felelősséget vállalnia. Tudja, hogy elég szűk a 
mozgástér, viszont gondolni kell a lakókörzetben élő emberek problémáinak megoldására, mint például 
a Gábor Áron, Csokonai, Kisdobos, Úttörő, Április 4.  utcában a csapadékvíz elvezetésre. Felvetette a 
gyalogátkelő létesítését a Penny áruház és a szakközépiskola között, nem értik, hogy miért nem létesít 
az önkormányzat gyalogátkelőt. Véleménye szerint ezt is szerepeltetni kellene a költségvetési 
tervezetben. Kifogásolta, hogy nem tudja megtenni választókörzetében azt, amit szeretne, mert nincs rá 
forrás. 
 
 8./ Fehér László polgármester: 
 
 A képviselő felvetésére válaszolva elmondta, hogy régebben az előző 
év végén kellett a koncepciót elfogadni, elég egyszer tárgyalni a költségvetést. A tervezetet valamennyi 
bizottság megtárgyalta, elkészítését alapos intézményvezetői egyeztetések előzték meg. A kiküldött 
munkatervben márciusra tervezték a közmeghallgatást. Általában a költségvetés elfogadásakor szokták 
tartani, de akik eljöttek nem a költségvetéssel kapcsolatban tették fel kérdéseiket, hanem kéréseiket, 
problémáikat mondták el. A Sági út nem önkormányzati, hanem Kht-s út – amit a képviselő úr is tud. 
Végeztek forgalomszámlálást, ami nem indokolta a gyalogátkelő létesítését. Költsége több mint 10 
millió forint lenne. Ugyanúgy felvetik, hogy miért nincs a Tesco-nál, vagy más üzletnél gyalogátkelő.  
 
 
 
 9./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
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 Előadta, hogy a Humán Szolgáltatások Bizottsága megtárgyalta az 
önkormányzat költségvetési tervezetét, és nagy többséggel elfogadásra javasolta.  
 
 10./ Dr. Kovács Zoltán képviselő: 
 
 A Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottsága határozati 
javaslatát ismertette, a bizottság elfogadásra javasolja a 2015. évi pénzügyi tervet. 
 
 11./ Bakó László képviselő: 
 
 Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság két tartózkodás mellett 
javasolta elfogadni a 2015. évi pénzügyi tervet. Hozzátette, hogy a költségvetésre rövid idejük volt, a 
törvény szerint február 13-áig el kell fogadni. A költségvetés során fontos tényezőként említette, hogy 
az adósság-konszolidációnak köszönhetően nincs adóssága a városnak. Véleménye szerint a 150 
millió forint összegű elvonás kevesebb, mint a 700 millió forintnyi adósságállomány. Kevésnek tartja a 
betervezett 1 millió forintot az iskola taneszközeinek cseréjére, felújítására. A Városgondnokság külső 
bevétele 6,5 millió forinttal magasabbra lett tervezni, nem tudja tavaly ez mennyi volt. Meglepte, hogy a 
Budai Nagy Antal utcai lebontott ingatlan területét az eladandó ingatlanok sorában látja. A Népjóléti 
Szolgálat likviditási helyzetének javítására megoldást kell találni. 2012-ben 20 millió forintot, 2013-ban 
70 millió forintot, 2014-ben 200 millió forintot fordított az önkormányzat útfelújításra. A 2015-re 
betervezett 50 millió forintot nagyon kevésnek tartja, természetesen tisztában van a lehetőségekkel. Az 
iparűzési adó tervezése nem sokkal kevesebb, mint a múlt évben. Útfelújításoknál azt gondolja, hogy 
felbomlottak a választókörzetek között az arányok, fontos, hogy a körzetekre oda kell figyelni. Az 5. 
számú körzetben kiemelte a Pórdömölki utcát, Koptik Odo utca végét, a Bartók B. utcában lévő földes 
járdát. Megkérdezte, hogy a Szomraky utcában biztosan akarnak-e parkolót építeni. A Kemenes 
Vulkánpark 15,5 millió forintos hiányát is sokallja, ennek csökkentése érdekében tenni kell. Kitért a sport 
támogatására is, tudja, hogy a polgármester úr szívügye az asztalitenisz, de úgy gondolja, hogy az 
úszóklub utánpótlás támogatására is több pénzt kellene átcsoportosítani. Szeretné, ha a 
Városgondnokság a tavalyi évről külső bevételeit külön taglalná. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy 
próbálják meg az igényeket a realitáshoz közelíteni, különösen a különböző választókerületeknél. 
Átvállalt feladatokra 2015-ben 30 millió forinttal növelték az összeget, ezeket véleménye szerint át kell 
gondolni. 
 
 12./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
 Elmondta, hogy a költségvetési törvény alapján a Kormányhivatal is 
küldött tervezési útmutatót, február 15-éig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni az anyagot. Úgy 
gondolja, hogy a költségvetési tervezetben nincsenek torzított számok. A Budai Nagy Antal utcai 
ingatlan értékesítése nem lett tervezve, csak a 4 millió forintos lakásértékesítést tervezték be. Említve 
lett, hogy a csapadékvíz elvezetésre kevés összeg van tervezve, nettó 5 millió forint a terv, a start 
program hármas alprogramja erről szól, 12,5 millió forintos bruttó összegben. Remélik, hogy ez a 
pályázat nyerni fog. Megérti, hogy a Képviselő-testület tagjai többet szeretnének útfelújításra költeni, de 
a szűkülő bevételek figyelembevételével ennyi fordítható megalapozottan. Számít arra, hogy jelennek 
meg pályázatok, önerő biztosításával nagyobb beruházások megvalósíthatóak. 
 
 13./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 A költségvetés elfogadásának pénzügyi irodavezető által elmondott 
határidőhöz hozzátette, figyelembe kell venni azt, hogy március elsejéig fel kell terjeszteni a Magyar 
Államkincstár felé, ha nem érkezik be, nem kap finanszírozást az önkormányzat és ellehetetleníti. A 
költségvetést megalapozottnak tartja, amit a könyvvizsgáló is elmondott. Az iskola működtetésével 
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kapcsolatban elmondta, hogy nem régen volt egyeztetés, melyen a Klebelsberg Intézményfenntartó 
tankerületi igazgatója, iskola vezetője, Városgondnokság igazgatója is részt vett, ahol egyezség 
született abban, hogy egy millió forint körüli összeg egyrészt informatikai eszközök karbantartására, 
másrészt sporteszközök karbantartására fordítódna. Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök 
karbantartása önkormányzati, új beszerzése az intézményfenntartó feladata lesz. Azon 
számítástechnikai eszközöket, melyek elavultak, pályázat útján próbálja az iskola pótolni. Jelentős 
kiadás volt az iskola tekintetében a rezsiszámla, a Városgondnokság rengeteget költött WC-csészék, 
zárak, ajtók, ablakok javítására, cseréjére. Kérték az intézmény használóját, hogy erre figyeljenek. A 
tankerület kiadott egy utasítást, hogy a nevelő-testület nagyobb hangsúlyt fektessen arra, hogy a 
rongálások csökkenjenek. Végül hozzá tette, ha a betervezett összeg nem lesz elegendő, lehet 
átcsoportosítani összeget. 
 
 14./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
 Elmondta, hogy az 57 millió forint körüli összegben a távhő vezeték 
kiadása is bent van, úgy gondolja több fog jutni taneszközök pótlására. A Zeneiskola térítési díját 
átutalják a városgondnokságnak, ami 800 ezer forint. 
 
 15./ Bakó István Városgondnokság igazgatója: 
 
 Csatlakozva a jegyző korábbi szavaihoz elmondta, hogy az iskolában 
az iskolában valóban a taneszközök javítására szóló összeg van betervezve. Új beszerzése az 
intézményfenntartó feladata. Az említett egyeztetésen elhangzott, hogy a járási tankerület valamennyi 
intézményre 300 ezer forintot tudott fordítani a múlt évben, ehhez képest több mint háromszorosa van 
betervezve egy iskolára. Azt is el kell fogadni, hogy amik az előző években nem kerültek javításra, azt 
most egy év alatt nem lehet mind megcsinálni, ütemezést kell végrehajtani, a legszükségesebb 
eszközökkel kell elkezdeni. Természetes, hogy harminc éves ugrószőnyegeket, amelyek szétszakadtak, 
le kell selejtezni, nem lehet javítani. Hét-nyolc éves számítógépek javítását sem tartja logikusnak, 
célszerűnek. Amit szükséges, fontos javítani, ütemezés mellett meg kell tenni, ebben együtt kell 
működni az iskolának és a Városgondnokságnak. Bakó László kérdésére válaszolva elmondta, hogy a 
Városgondnokság külső bevételei nagy részét a lakbér teszi ki. Javaslatot tett öt százalékos 
lakbéremelésre a második félévtől. Vállalkozási tevékenységet csak abban az esetben végeznek, ha 
alapfeladataikat nem veszélyezteti. Konténeres hulladékszállítást végeznek, ami elég heptikus. Van egy 
hosszabb ideje kötött szerződésük a Képviselő-testület tudtával, az Opál Tartálypark telep gondozása, 
fű kaszálása, télen a tűzoltó út síkosság mentesítése, egy-két rózsabokor nyírása. Kapacitás hiányában 
munkákat nem is nagyon tudnak vállalni, néha egy-egy mozgássérült lakóháza előtt a füvet lenyírják. 
Ezek bevétele elenyésző. 
 
 16./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Az Alsósági és Izsákfai Részönkormányzat döntését tolmácsolta, a 
pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadásra javasolja. Mindenkit mértéktartásra kért. A felesleges vita 
elkerülése végett fogadja el a Képviselő-testület a 2015. évi költségvetést, mely megalapozott, és a 
későbbiekben térjenek vissza arra, hogy milyen fejlesztéseket kívánnak elvégezni. Kérte, hogy az öt 
évben egymást tisztelve dolgozzanak a városért.  
 
 17./ Fehér László polgármester: 
 
 Bakó László képviselő szavaira reagálva elmondta, hogy PR-ban 
biztos kell tanulni. Emlékeztetett arra, hogy a Vulkánparkkal nagy vitáik voltak 2002-ben, mivel egy 
hasonló intézmény sincs, amely nyereséges. Azt mondták, ha idegenforgalomban ki akarnak törni, be 
kell adni a pályázatot. Egy dolog biztos, hogy oda vendégeknek kell jönni. Egy múzeumba egy ember 
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nem megy el annyiszor, mint egy színházba. A tanulmányi kirándulások során a kormány a nemzeti 
értékek megtekintését támogatja, hogy a vulkán hogyan tör ki, nem nemzeti érték. Itt a száz százalékot 
kell kifizetni, ezért csökkentek a diák létszámok. A CVSE a város kiemelt sportegyesülete. Az 
úszóklubnak korábban volt elnöke öt-hat évig. Legelőször ingyen mehettek az uszodába az úszóklub 
tagjai, most száz forintos belépőjegyet vesznek, sávot ingyen használják. Több millió forintos a 
támogatása. Amikor a fürdő üzemeltetését átadta a város a Kft-nek elmondták, hogy az úszóklubbal 
továbbra is szeretnének ott maradni. Adhatna a város több millió támogatást, de utána bérleti díjra 
kifizetik. Az asztalitenisz szakosztálynak van egy bajnokcsapata, utánpótlás szinten NB II, NB III, 
megyei csapat. Most is beadásra került egy pályázat állandó csarnokra. Ha a labdarúgó, vagy más 
csapat NB I-ben lenne, ő is beadhatná. Az adósságkonszolidáció három év alatt „eltűnik”. A gépjármű, 
személyi jövedelemadó elvonása, adóerőképesség miatti finanszírozás elvonása éves szinten 250 
millió forintot jelent. Az iskolák működtetésével kapcsolatban megemlítette, hogy van olyan város, ahol 
a KLIK a fenntartó és működtető is, nem megy ki hozzájuk iparos, mert a számla árát hat hónap múlva 
kapta meg. Véleménye szerint rosszabbul járna az iskola, ha a Képviselő-testület úgy döntene, hogy a 
működtetést is átadja az KLIK-nek.  
 
 18./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Elmondta az adósságkonszolidáció történetét. Adósságkonszolidáció 
történt és ezzel egyidejűleg különböző adónemekben van elvonás. Az elvont összeg megegyezik az 
adósságkonszolidációval. A jövő évi elvonás már abszolút veszteség és még tovább csökkenti a város 
költségvetését. Sokkal jobban jártak volna, ha a Képviselő-testület nem ilyen gondosan veszi 
figyelembe a könyvvizsgáló úr figyelmeztetéseit és jobban belemegy az adósságokba. Felújíthatták 
volna az összes utcát, kötvényt bocsáthattak volna ki. Normális, jó gazda módjára működtették a várost, 
addig nyújtózkodtak, amíg a takaró ér. A második konszolidáció a város számára rendkívül hátrányos. 
Az elmúlt évnek a választási időszakában és utána is nem egy hang volt és írás arról, hogy csődben 
van a város, nem tudják fizetni a számlákat, nem lesz fizetés, mindent elherdáltak. A tavalyi évet teljes 
egészében terhelte két év útépítése. A 2013-ban elkezdett, félig kész útépítések 2014-ben fejeződtek 
be, ezért is ilyen nagy az összeg. Nem hogy elherdálták volna a város vagyonát, hanem mint látják, 154 
millió forintos pénzmaradvány van. A város működtetésének gondosságához ennek alapján nem fér 
kétség. Hogy rosszul jártak az adósságkonszolidációval azért van, mert korábban nem használták ki 
azokat a félig tiszta lehetőségeket, m int a kötvény kibocsátás, nem markoltak nagyobbat, mint 
amennyit elbírtak. Bízik abban, hogy lesz mód arra, hogy a kevésbé jól járt városoknak kompenzáció is 
jut. 
 
 19./ Fehér László polgármester: 
 
 Az alpolgármester által elmondottakhoz hozzátette, hogy az első 150 
településben nem szerepelt Celldömölk az adósságnál. 
 
 20./ Lengyel László alpolgármester: 
 
 Kihangsúlyozta, hogy megalapozott munka folyt a költségvetés 
készítésekor, köszönet illet mindenkit, aki ebben a munkában részt vett. Véleménye szerint ezekből a 
keretszámokból jobb költségvetést nem lehet készíteni. Akinek van rálátása az önkormányzatok 
világára tudja, hogy a mozgástér rendkívül kicsi, állami normatívák milyen tendenciát mutatnak, mi az 
önálló mozgástér ami az önkormányzat számára megmarad. Kevés pénz van útfelújításra, ha lenne 500 
millió forint, mindenki boldogan megszavazná, hogy minél több forrást biztosítson, az infrastruktúra 
fejlődjön. A mérleg főösszegén is látszik, hogy honnan hova tart a világ, centralizáció, ami végigsöpört. 
Elvi kérdés, hogy ki bízik meg a helyi döntéshozókban és ki nem. A rendszerváltáskor a jobboldali MDF 
vezetésével létrejött európai mértékkel is korszerű önkormányzati rendszer, bíztak abban, hogy a helyi 
testületek ismerik a településeket a legjobban. Egyre több döntési kompetencia kerül ki az 
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önkormányzatok kezéből, nem biztos, hogy akik egy szinttel feljebb vannak, jobb döntést tudnak hozni. 
Visszaigazolva látja ezt a mai nap folyamán. Amikor az önkormányzat volt az iskola fenntartója, sokkal 
közelebbiek voltak a kapcsolatok, jobb döntések születtek, kevesebb beiktatott mechanizmus volt. Azok 
a problémák, amik felmerültek, egy-két nap alatt tudtak realizálódni. Aggódik az önkormányzatiságért. 
Ugyanez a helyzet a kórház, egészségügyi ellátás területén is. Biztos, hogy nem volt szerencsés, hogy 
az önkormányzatok voltak a fenntartói a kórházaknak, ha a működés kapcsán voltak problémák 
finanszírozás tekintetében, azt tapasztalta, hogy a Képviselő-testület azon felül mindent megtett. Sok 
problémát lát amiatt, hogy távolabb kerültek a döntési dolgok. Az itt élők viszont itt érzékelik a 
problémát. A szociális segélyezésből kivonult az állam. A múlt évben 12 millió forintot, azt megelőzően 
24 millió forintot, azt megelőzően 48 millió forintot kapott az önkormányzat a szociális segélyezéshez. 
Az önkormányzat felvállalja, hogy 35 millió forintot fog segélyezésre fordítani teljes egészében saját 
forrásból. Ha a két évvel ezelőtti 24 millió forintot megkapná az önkormányzat, akkor már találtak volna 
plusz pénzt. A terheket arányosabban kellene megosztani. Aki a hivatalban több időt tölt el látja, hogy 
mennyien érkeznek, mennyi a rászoruló, egyre többnek lesz szüksége a szociális segélyre. 150 millió 
forintot meghaladó összeg nagyon komoly hiány, csak a tavalyi jó gazdálkodás, ami megmenti ezt a 
költségvetést. Jövő évre nem jó tendenciát vetít előre. Aggódik az önkormányzatiságért, egyrészt a 
finanszírozás csökkenése miatt, másrészt a feladatoknak a szűkülése, mozgástér szűkülése miatt. 
Kérte a Képviselő-testületet, hogy a beterjesztett költségvetést fogadja el, nem a szándék hiányán 
múlik, hogy ennyi került tervezésre. 
 
 21./ Bakó László képviselő: 
 
 Azt gondolja, hogy a költségvetés vitája PR, az ellenzéknek az a 
szerepe, hogy kérdéseket tegyen fel. Úgy véli a jövő évi költségvetésnél könnyebb lesz a dolguk, meg 
lehet kérdezni, hogy a város egyértelműen rosszabbul járt-e, mert eltörölték az adósságot. Ez számára 
érthetetlen, furcsa. Kérte a celldömölki vállalkozókat, hogy lehetőség szerint celldömölki székhellyel 
jegyeztessék be a vállalkozásukat. A Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottságának figyelmébe 
ajánlotta, hogy a testvérvárosok kapcsolatrendszerét jobban használják ki. Szép dolog, hogy „búcsúi” 
rendezvényeken részt vesznek, meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy gazdaságilag 
jobban összekapcsolódjanak, ne csak protokolláris testvérvárosi kapcsolat legyen.  
 
 22./ Fehér László polgármester: 
 
A költségvetés elfogadása előtt Ő is szólt az önkormányzatokkal szembeni bizalmatlanságról, de bízik 
abban, hogy ez megváltozik. 
 
 A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

6/2015.(II.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület elfogadja a közvetett támogatásokat, a több 
éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat, az adósságot 
keletkeztető ügyleteket és a tárgyévet követő három és tervezett 
előirányzatait az 1. sz. mellékletnek megfelelően. 
 

2. A Képviselő-testület tudomásul veszi a Városgondnokság által 
benyújtott pályázatot és 10 millió forint önerőt biztosít a fejlesztési 
tartalékban. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt 2015. július 1-től 5 
százalékos lakbéremelésre vonatkozóan a rendelet-módosítás 
előkészítésére.  

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
 

 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 6 igen, 0 nem, 4 
tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2015.(II.12.) számú önkormányzati rendelete Celldömölk Város 
Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről. 
 
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
3./ NAPIRENDI PONT: 

 
Szennyvíz-elvezetés és tisztítás megoldása az izsákfai városrészen. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 

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

7/2015.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
259/2014.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozatát visszavonja, 
és nem indít újabb feltételes közbeszerzési eljárásokat a 
Szennyvíz-elvezetés és tisztítás megoldása az izsákfai 
városrészen tárgyú fejlesztés vonatkozásában. 
 

2. Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szennyvíz-elvezetés és tisztítás megoldása az izsákfai 
városrészen tárgyú projekt támogatása esetén él a halasztott 
önerő lehetőségével. 

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

Tájékoztatás turisztikai vállalkozás indításáról. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Szóbeli előterjesztés. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Fehér László polgármester: 

 
 Beszámolt arról, hogy Celldömölkön élő és Celldömölkről elszármazott 
vállalkozók szeretnének olyan vállalkozást beindítani, amelyben erkölcsi támogatást kérnek az 
önkormányzattól. Úgy gondolják, hogy a városvezetés ami elvi utat kijelölt az idegenforgalom irányába, 
van olyan lehetőség, amiben tudnak segíteni és profitálni. 
 
 2./ Farkas István: 
 
 Celldömölk nevezetességeit szeretnék a turistáknak bemutatni, ehhez 
indítanának egy újfajta vállalkozást, hasonló jelleggel, ami Badacsonyban is üzemel. Borutat  jelentene, 
ami nemcsak kimondottan bortúra lenne, hanem a turistákkal megismertetnék Celldömölk és 
Kemenesalja nevezetességeit. Azt kérik a Képviselő-testülettől, hogy ezt a vállalkozást erkölcsileg 
támogassák. Bíznak abban, hogy minél több turista fog Celldömölkre látogatni, aki a város hírnevét 
messze fogja vinni.  
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Kiegészítésként hozzátette, az ötletet az a badacsonyi szolgáltatás 
adta, hogy terepjáróval fel, illetve leviszik a vendégeket, meglátogatnak boros pincéket. Hasonló 
szolgáltatást végeznének a városban, vagy akár a környékén. A későbbiekben a várossal 
együttműködve akár un. „dotto” vonat vásárlására is sor kerülhetne, ha lesz erre pályázati lehetőség. A 
két vállalkozó elképzeléseivel úttörő szerepet vállal. Úgy gondolja, hogy elsőként elindulni mindig 
nehezebb.  
 
 A Képviselő-testület az elhangzottak alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

8/2015.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadta Farkas István és társa tájékoztatását a 
Celldömölkön beinduló új vállalkozásról a turizmus területén, mely a 
város és városkörnyék nevezetességeit, borkultúráját ismerteti meg az 
idelátogató vendégekkel. A Képviselő-testület elvi támogatását adja a 
vállalkozás beindításához. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
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5./ NAPIRENDI PONT: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi 
munkaterve. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Fehér László polgármester: 

 
    Javasolta, hogy a március 25-ére tervezett közmeghallgatás témájánál 
a 2015. évi költségvetés elfogadása kerüljön törlésre. A közmeghallgatáson általában az állampolgárok 
közérdekű ügyekben tesznek fel kérdéseket, mondják el panaszaikat. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

9/2015.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadta Celldömölk város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2015. évi munkatervét a 2. sz. mellékletnek 
megfelelően. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

6./ NAPIRENDI PONT: 
 

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Farkas Gábor jegyző: 

 
 Tájékoztatást adott arról, hogy a szociális segélyezés rendszere 2015. 
márciusától jelentős változáson megy keresztül. Az Új Kemenesaljában ezekről az ellátásokról, 
benyújtás módjáról tájékoztató anyagot készítenek, hogy minél szélesebb körben ismert legyen. 
Jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátása március elsejétől nem a jegyző állapítja meg, 
hanem a Járási Hivatalhoz kell benyújtani. A jövedelem kiesést biztosító szociális ellátások átkerülnek 
az államhoz, lakhatást, élethelyzetet segítő támogatást az önkormányzatoknak kell biztosítani. Az 
önkormányzat ehhez 35 millió forintot biztosított költségvetésében. A jelenleg működő rendszert, 
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megszűnő ellátásokat így szeretnék pótolni. Megszűnik a lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési 
szolgáltatás, méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás. E helyett van a települési 
támogatás. A rendelet-tervezetet a bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolják. Ez után 
ismertette a segélyezési formákat, feltételeket. 
 
 2./ Lengyel László alpolgármester: 
 
 A költségvetés tárgyalásánál már jelezte, hogy ennek a támogatásnak 
a forrása teljes egészében az önkormányzat saját bevételéből történik, a helyi iparűzési adóból kell 
biztosítani. Vannak a celldömölkinél szerencsésebb önkormányzatok, van aki kap támogatást. A 
betervezett összeget helytállónak tartja, ugyanakkor ez a fejlesztések kárára megy. Jövő évre 
vonatkozóan meg kellene próbálni, hogy az állam is támogassa a szociálisan rászorulókat. Politikai 
kapcsolatot is kell keresni, hogy az állam a saját részét vállalja fel.  
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Szeretné, ha az önkormányzat ebben az évben is támogatná a 
celldömölki középiskolába beiratkozó gyerekeket, ennek a módját ki kell dolgozni. Ennek a résznek a 
kivételével (8.§.) javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
 
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
7./ NAPIRENDI PONT: 

 
Tájékoztatás az óvodai beíratások időpontjáról. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2015.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
A Képviselő-testület elfogadja a 2015/2016. nevelési év előkészítése 
érdekében a Celldömölki Városi Óvodába történő beíratás időpontjáról 
szóló tájékoztatót. 
 
A beíratási időpontokat a fenntartó Celldömölk és Környéke 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás határozta meg: 

2015. április 20-21. (hétfő-kedd) 8.00 órától 16.00 óráig. 
A beíratás helye:  
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a székhelyóvoda (Koptik O. u. 10.), valamint az Alsósági 
Tagóvoda (sági út 174.). 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Gasztonyiné Fódi Zita óvodavezető 
 
Határidő:  azonnal, illetve 2015. április 20-21. 
 
 
8./ NAPIRENDI PONT: 

 
Tájékoztatás a Celldömölki városi Óvoda nyári zárva tartásáról. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2015.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
A Képviselő-testület elfogadja a Celldömölki városi Óvoda nyári zárva 
tartásáról szóló tájékoztatót. A Celldömölk és Környéke Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Celldömölki Városi 
Óvoda nyári zárva tartását az alábbiak szerint határozta meg: 

 Koptik Utcai Székhelyóvoda: 2015. június 15-től július 17-ig, 

 Vörösmarty Utcai Tagóvoda és alsósági tagóvoda: 2015. július 20-
tól augusztus 21-ig. 

 
Az elhelyezést igénylő szülők gyermekeit az intézmény nyitva tartó 
tagintézményében kell fogadni. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Gasztonyiné Fódi Zita óvodavezető 
 
Határidő:  azonnal 
 

 
9./ NAPIRENDI PONT: 

 
Tájékoztatás a Celldömölki városi Óvoda csoportszámainak 
csökkentéséről. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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12/2015.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a tájékoztatót, mely szerint a Celldömölki 
Városi Óvodában a fenntartó Celldömölk és Környéke Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2015/2016. nevelési 
évben 13 csoportot indít, egy csoportot a Koptik Utcai 
Székhelyóvodában szüntet meg. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

10./ NAPIRENDI PONT: 
 

A 2015. évi városi nagyrendezvények terve. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2015.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

I. A Képviselő-testület a városi nagyrendezvények tervét a 2015. évre 
az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1.) Állami, nemzeti ünnepeink: 

 
- Március 15. 

Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, 
közreműködik a Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ. 
Időpont: 2015. március 15. 

- Augusztus 20. 
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, 
közreműködnek a Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár művészeti csoportjai. 
Időpont: 2015. augusztus 20. 

- Október 23. 
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, 
közreműködik a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző 
Iskola. 
Időpont: 2015. október 23. 

 
2.) Önkormányzati ünnep: 

- Szeptember 23. – a Trianoni kereszt felállításának napja. 
Szervező: Kemenesaljai Trianon Társaság, Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtár. 
Időpont: 2015. szeptember 19. 
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3.) Évről évre megrendezésre kerülő, hagyományossá vált, helyi 
rendezvények: 
a.) 
-  Tulipánfesztivál. 
 Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár. 
 Időpont: 2015. április 17-19. 
 
- Alsósági Tavaszi Napok. 

Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár. 
Időpont: 2015. május 22-24. 
 

- Dömölki Napok. 
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár. 
Időpont: 2015. június 6-7. 
 

- Kráterhangverseny. 
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár. 
Időpont: 2015. június 27. 
 

- Izsákfai Falunap. 
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár. 
Időpont: 2015. július 11. 
 

- „1Úton” zarándoklat a családokért. 
Szervező: Mária Út – Közép-Európában átívelő zarándokút. 
Időpont: 2015. augusztus 22. 
 

- Sághegyi Szüreti Napok. 
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár. 
Időpont: 2015. szeptember 25-27. 
 

b.) 
- Bárdos Fesztivál. 

Szervező: Liszt Ferenc Vegyeskar. 
Időpont: 2015. április 25-26. 
 

- VII. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó. 
Szervező: Soltis Lajos Színház. 
Időpont: 2015. április 24-26. 
 

- XII. Ezerlátó Országos Mesefesztivál. 
Szervező: Soltis Lajos Színház. 
Időpont: 2015. május 18-20. 
 

- Múzeumok éjszakája. 
Szervező: Kemenes Vulkánpark. 
Időpont: 2015. június 20. 
 

- XVIII. Rendezőket és Színjátszókat Képző Nemzetközi 
Tábor. 
Szervező: Soltis Lajos Színház 
Időpont: 2015. július 12-19. 
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4.) Kiemelt sportrendezvények: 
 
- Magyarország erős embere – országos bajnokság döntője. 

Szervező: Energy Fittness Cell. 
Időpont: 2015. május 8-9. 
 

- Vulkán Futball fesztivál. 
Szervező: „Vulkán Sport” Egyesület és a „Vulkán Fesztivál” 
Egyesület. 
Időpont: 2015. június 27-28. 
 
 

- Hérincs Zsolt Kosárlabda Emlékkupa. 
Szervező: „Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért” 
Alapítvány. 
Időpont: egyeztetés alatt, 2015. április 
 

- Négy Város Labdarúgó Tornája. 
Szervező: Lenti város 
Időpont: egyeztetés alatt (várhatóan július utolsó hétvégéje). 
 

II. A Képviselő-testület a határozat 1., 2. és 3.a.) pontjában szereplő 
rendezvények lebonyolításához 4.000.000,-Ft támogatást biztosít a 
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár részére. A 3.b.) és a 
4. pontban meghatározott rendezvények lebonyolításához 500.000,-
Ft-os forrás az Önkormányzat költségvetésében kerül 
megtervezésre. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Pálné Horváth Mária igazgató 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2015. december 31. 

 
 

11./ NAPIRENDI PONT: 
 

Helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás menetrendjének 
módosítása. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Erdélyi Antal képviselő: 
 

    A helyi vállalkozóval történt egyeztetés alapján szeretné, ha változás 
történne a menetrenden három helyen. Az iskola írásban nyilatkozott, hogy nincs szükség úszásoktatás 
miatt járatra. Májusban beiktatnak egy próbajáratot a Ság hegyi szőlősgazdák kérésére. A szolgáltatást 
végző vállalkozó ezért nem kér térítést. A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság elnökével 
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utasforgalmi számlálást fognak végezni és ez alapján tudnak majd dönteni, hogy szükség van-e erre a 
járatra, vagy nem. 
 
 2./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Túl korainak tartja a reggel Izsákfáról induló járatot, valamint 
véleménye szerint gazdaságosabb lenne.  
 
 3./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Elmondta, hogy az összes járat a vonatindulásokhoz van igazítva. 
Több járat finanszírozását nem tudja az önkormányzat felvállalni. 
 
 4./ Fehér László polgármester: 
 
 Kifejtette, hogy a város földrajzi elhelyezkedése megköveteli, hogy 
legyen helyijárat, az önkormányzat több mint kilenc millió forintot áldoz erre, egy öt éves ciklusban több 
mint 50 millió forintba kerül. Mindenki azt szeretné, hogy ingajáratban közlekedjen a busz, de anyagilag 
ennyit ér fel a város. Más hasonló nagyságú városban egyáltalán nincs helyijárat. A vállalkozó részéről 
felvetődött, hogy a Ság hegyen a buszfordulónál az un. kör legyen megszüntetve, mert akkor rossz idő 
esetén is fel tudnának menni.  
 
 5./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Hozzátette, ha a kör megszüntetésével nem elégséges a hely, az ottani 
szőlősgazda felajánlott 5 m2 területet, hogy a buszfordulót rendesen meg lehessen csinálni. Erre azért 
van szükség, mert a jelenlegi buszok lényegesen hosszabbak.  
 

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

14/2015.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület módosítja az autóbusszal végzett menetrend 
szerinti személyszállítási közszolgáltatásra a Kemenesalja-busz 
Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés menetrend 
mellékletét a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. A módosítás 
2015. március 1-től lép hatályba. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Műszaki Irodát, hogy a 
menetrendben 2015. május 1-től közlekedő 20.15 órakor induló 
járat május havi kihasználtságáról adjon tájékoztatást. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  2015. május 31. 
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12./ NAPIRENDI PONT: 
 

A celldömölki használtcikk piac üzemeltetési ügye. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 

 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy a jelenlegi vállalkozóval érvényben lévő szerződés 
lehetővé teszi, hogy vele meghosszabbítsák a használtcikk piac üzemeltetésére vonatkozó szerződést. 
A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság azt javasolta, hogy a piac üzemeltetésére a Képviselő-
testület írjon ki pályázatot. 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

15/2015.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület meghirdeti a tulajdonát képező Celldömölk 165 
hrsz-ú ingatlan 5 éves időtartamra vonatkozó bérleti jogát 3.000.000,-
Ft+ÁFA/év induló összeggel, használtcikk piac működtetése céljából. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

13./ NAPIRENDI PONT: 
 

Kereskedelmi és Hitelbank bérleti szerződése. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 

 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Az ülés vezetését átadta Söptei Józsefné alpolgármester asszonynak, 
mivel az előterjesztés határozati javaslatával nem ért egyet, de a többség véleményét elfogadja. 
 
 2./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Elmondta, hogy az előterjesztésben látszik, hogy újabb öt évre és azt 
követő kétszer öt éves tovább-bérlési jogot javasoltak a Kereskedelmi és Hitelbanknak. A bérleti díj 
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összegét az öt évvel ezelőtti, utolsó szerződésmódosítás előtti összeggel javasolja. A bank két kitételt 
kér, hogy legyen felmondási joga, illetve a bérleti díjra 600.000 forintos árat nyújtott be. A 
Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság méltányolta, hogy korábban mintegy 5 millió forint értékben 
az épület felújítását támogatta, ezért javasolta, hogy 684.168 forint legyen a bérleti díj, ami a korábbi 
szerződés kezdeti bérleti díjával megegyezik. A jogi szakemberekkel való konzultáció alapján maradt a 
határozott idejű szerződés.  
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

16/2015.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület 2015. július 1. napjától kezdődően 
meghosszabbítja újabb öt év határozott időtartamra és 2x5 éves 
tovább-bérlési joggal a Kereskedelmi és Hitelbankkal a Dr. Géfin L. tér 
13. szám alatti ingatlan földszintjén lévő helyiségcsoport használatára 
kötött bérleti szerződést. 
A bérleti díj havi összege 2015. július 1-től ismét 684.168,-Ft-ban kerül 
megállapításra. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Bakó István városgondnokság igazgatója 
 
Határidő:  2015. július 31. 

 
 

14./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tulajdonosi hozzájárulási kérelem. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 

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

17/2015.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület megadja tulajdonosi hozzájárulását az INTER PA-
KO Építési és Épületgépészeti Szerelő és Szolgáltató Kft. 9025 Győr, 
Gyepszél u. 3. részére a Celldömölk Széchenyi u. 782 hrsz. ingatlan 
gázellátásával kapcsolatban. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
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15./ NAPIRENDI PONT: 
 

Fedett autóbusz megállóhely létesítésének kezdeményezése. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁS:  
 
1./ Fehér László polgármester: 
 

 Elmondta, hogy a KÖNIG Maschinen Sütőipari Gépgyártó Kft. üzemi 
tanácsának elnöke kereste meg azzal, hogy az Arany János utcában a buszmegállót tegyék fedetté. 
Eső, rossz idő esetén a buszra várakozóknak nincs hova beállniuk. Ez ügyben az önkormányzat vegye 
fel a kapcsolatot a cég vezetésével, hogy akár közösen építsenek fedett autóbusz megállóhelyet.  
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

18/2015.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület elvileg hozzájárul az Arany János utcában 
létesítendő buszváró-hely területének ingyenes használatához. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Műszaki Irodát, hogy több alternatívát 
dolgozzon ki a buszváró létesítésére. Készítse el terveit és 
költségvetéseit. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson 

egyeztetéseket a KÖNIG Maschinen Sütőipari Gépgyártó Kft. 
ügyvezetésével a megvalósításról. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
 

 
16./ NAPIRENDI PONT: 

 
Kérelem önkormányzati tulajdonú lakás megvásárlására. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 

 
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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19/2015.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület értékesíti a tulajdonát képező Celldömölk Kossuth 
Lajos u. 7. fsz. 2. szám alatti 38 m2 alapterületű lakást az 
ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott forgalmi érték 
figyelembevételével 4.090.000,-Ft összegű eladási áron. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Bakó István Városgondnokság igazgatója 
 
Határidő:  2015. március 31. 

 
 

17./ NAPIRENDI PONT: 
 

Magánterület felajánlása értékesítés céljából.  

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 

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

20/2015.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület nem vásárolja meg a tulajdonos által értékesítés 
céljából felajánlott – Horváth Elek utcáról nyíló 173, illetve a 175 hrsz-ú 
beépítetlen területeket. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

18./ NAPIRENDI PONT: 
 

Kérelem önkormányzati tulajdonú terület használatáról (vételéről). 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 

 
 HOZZÁSZÓLÁSOK:  
 
 1./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Tájékoztatást adott arról, hogy Kuthi Szilárddal a helyszínen 
megbeszélték a közterület használatát, aki kompromisszumkész. A közterület használat így csak két-
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három lépcsőfoknyi területet jelentene, a többit épületen belül oldja meg. A bejárat melletti területen 
ugyanúgy, mint Ságon néhány dolgot kiállítana.  
 
 A Képviselő-testület az elhangzott javaslat alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

21/2015.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a Prakticell Kft. kérelmező által tervezett megoldás 
szerint elfoglalt közterület használathoz nem járul hozzá, hanem 
kérelmező számára az épület falsíkjától számítva 50 centiméter 
kinyúlásig biztosítja a közterület használatot. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
 
 

19./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztatás fakivágási ügyekről. 

 
Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 

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

22/2015.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadta a Városfejlesztési és Költségvetési 
Bizottság tájékoztatóját az átruházott hatáskörben hozott döntéséről 
fakivágási ügyben a 4. sz. mellékletnek megfelelően.. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 Fehér László polgármester: 
 
 Az ülés bezárása előtt tájékoztatást adott a közeljövőben 
megrendezésre kerülő városi rendezvényekről. Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, a nyílt ülést 
19.13 órakor bezárta. Bejelentette, hogy a szünetet követően a Képviselő-testület zárt ülés keretében 
folytatja munkáját. 
 

K.m.f. 
 

 Farkas Gábor Fehér László 
 jegyző polgármester  


