
1 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. március 25-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről. 
  
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Bakó László, Benkőné Remport Lilla, 
Erdélyi Antal, Hetényi Endre, Karádi Mihály, Dr. Kovács Zoltán, Marics Sándor Györgyné, Nagy László, 
Söptei Józsefné, Szücs Dávid képviselők, Lengyel László alpolgármester, Farkas Gábor jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt:   
  
 ----------------------- 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Szücs Andrea aljegyző, Kiss Lilla pénzügyi irodavezető, Dummel Ottó 
műszaki irodavezető, Falusiné Magyar Csilla szakreferens, Sulyok Krisztina – a Népjóléti Szolgálat 
megbízott vezetője, Szemenyei  László – élelmezésvezető, 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, 
Ölbei Lívia – a Vas Népe újságírója, László Ervin – Nemeskocs Község polgármestere, Dr. Elekes 
Ádám Pál fogorvos, Vórum István – a Közbeszerzési Bizottság elnöke, Dr. Hollósy István – a Magyar 
Éremgyűjtők Egyesülete celldömölki helyi csoportjának tagja, Finta Krisztián köztisztviselő, a Városi 
Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. munkatársai, Dr. Györéné Losoncz Andrea – az Új Kemenesalja 
főszerkesztője. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a Képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapította, 
hogy a megválasztott 11 képviselő közül mind a 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./ Tájékoztató a Celldömölk 1. számú fogászati körzet 
értékesítéséről. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

3./ Az önkormányzat gazdasági programjának elfogadása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 
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4./ A Népjóléti Szolgálat Házirendjének módosítása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

5./  Családbarát munkahely pályázatának benyújtása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

6./ Celldömölk gyógyhellyé minősítése. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

7./ Celldömölk-érem készítése. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

8./ Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési 
tervének elfogadása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

9./ Csapadékvíz elvezetése a JUFA kempingben. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

10./ A Kemenesaljai Egyesített Kórház és a Népjóléti Szolgálat között 
fenntartói jóváhagyással kötött – betegélelmezésre vonatkozó – 
szolgáltatási szerződés ügye. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

11./ Települési értéktár létrehozása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

12./ Az állami fenntartásban lévő iskolák működtetése. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

13./ Pályázat szociális szakosított ellátást szolgáló önkormányzati 
intézmények fejlesztésére. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

14./ Helyi iparűzési adó elektronikus ügyintézésének bevezetése. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

15./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
20/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

16./ Kérelem önkormányzati tulajdonú lakás megvásárlására. 

 Előadó: Fehér László polgármester 
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17./ Celldömölk Gábor Áron u. 29. III/13. szám alatti lakás további 
sorsa. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

18./ Hunyadi utcai park rendbetétele. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

19./ Tulajdonosi hozzájárulási kérelem. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

20./ A Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozás. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

21./ A Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozás. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

22./ Alsóságon lévő önkormányzati ingatlanok további sorsa. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

23./ Celldömölk Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
operatív tervezése – munkaanyag véleményezés. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

24./ Tulajdonosi hozzájárulás csapadékvíz-elvezető árok használatára. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

25./ Tájékoztatás fakivágási ügyekről. 

 Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök 

 

26./ Tájékoztató a pályázatokról. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

 A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 11 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 
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    Fehér László polgármester: 

 
Az alábbiak szerint beszámolt a két ülés között történtekről: 

Február 

13. A Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola gimnáziumi intézményegységében 
köszöntötte a szalagavató ünnepségen a végzős diákokat. Másnap az iskola szakképző 
intézményegységében ünnepelték az utolsó éves diákokat. A hétvégén a Celldömölki Városi 
Általános Iskola alsósági tagiskolájában és a Szent Benedek Általános Iskolában tartották a 
farsangi műsort és bált. A rendezvényeken képviseltette magát a városvezetés. 

15. Télbúcsúztató rendezvényt tartottak a két városrész közötti területen, a műsor mellett 
máglyagyújtással űzték el a telet. 

19. Délelőtt bemutatkozó látogatáson járt nála a Pedagógiai Szakszolgálat új vezetője, Fazekas 
Andrea. 

Délután Répcelakon a Linde Gáz Zrt. üzem vezetőinél tárgyalta tao-támogatás ügyében. 

21. A Soltis Lajos Színház fennállásának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Söptei 
Józsefné alpolgármester asszony és Karádi Mihály bizottsági elnök úr képviselte a 
városvezetést. 

23. A CVSE József Attila utcai kosárlabdacsarnokának ünnepélyes alapkőletételét tartották. 

24. Kresznerics Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából a Kresznerics-díjazottakkal együtt 
megkoszorúzták a tudós-pap sírját az alsósági temetőben. 

25. Állampolgársági esküt tett előtte egy Ukrajnából származó fiatalember. 

Március 

3. A WewalkaKft.-ben az új menedzsmenttel ismerkedett meg. 

Délután a Kemenesaljai Művelődési Központban nyitotta meg a Japán Alapítvány jóvoltából 
városunkba látogatható kiállítást. 

4. A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnökségi ülésén vett részt Budapesten. 

5. Nagy Gáborral, a Soltis Lajos Színház igazgatójával egyeztetett a színház ez évre tervezett 
fejlesztéseiről. 

 Délelőtt a Gazdasági Program elkészítése kapcsán egyeztetést tartott a város és az 
önkormányzati hivatal vezetése. 

 A rendőrség celldömölki állománygyűlésére voltak hivatalosak a város- és hivatalvezetés 
részéről. 

 Délután nőnapi ünnepségükre hívta meg az alsósági Őszikék nyugdíjasklub, Erdélyi Antal 
részönkormányzat-vezetővel vettek részt a programon. 

7. Mentősbált rendezett a szakma helyi képviselete. 
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9. A Vas Megyei Területfejlesztési program egyeztetésén Söptei Józsefné alpolgármester 
asszony, Farkas Gábor jegyző úr és Dummel Ottó irodavezető úr vett részt a megyeházán. 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnökségi ülésén volt. 

10. A Somló hegyen találkoztak a turizmus szereplőivel, a helyi TDM szervezetet mutatták be nekik. 

11. Kerekasztal-beszélgetést szerveztek a gimnázium kapcsán a városvezetés, a tanügyigazgatás 
és az iskolavezetés szereplőinek részvételével. 

Utána rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak a használtcikk-piac ügyében. 

13. Az 1848/49-es márciusi forradalom és szabadságharc emlékére rendezett megyei és városi 
ünnepségeken vett részt. Délelőtt a megyei ünnepségen kitüntetésben részesült két celldömölki 
szakember, Brennerné Gorza Mária, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa, 
anyakönyvvezető és dr. Bérdi Gusztáv háziorvos. Délután a városi ünnepséget rendezték, mely 
előtt hagyományteremtő módon történelmi játszóházba várták a gyerekeket. 

14. A Vulkán fürdő körüli területekre szándékozik gyógyászati centrumot építeni egy kínai befektetői 
csoport, az ő képviselőikkel tárgyalt. 

16. Prf. dr. Nagy Lajossal, a Markusovszky kórház főigazgatójával tárgyaltak Söptei Józsefné 
alpolgármester asszonnyal együtt a celldömölki kórház jövőjéről. 

 A Városházán a Don-kanyart megjárt veteránok közül három celldömölki egykori katonával 
készítettek interjút egy készülő sorozathoz. 

18. Dr. Farkas Péter kórházigazgatóval az intézmény jövőjéről egyeztettek. 

19. Délelőtt az esélyegyenlőségi akciókat és szervezetfejlesztést magába foglaló ÁROP-pályázattal 
kapcsolatban tartott egyeztetésen vett részt. Délután az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
kapcsán volt egyeztetés. 

25. Ma délelőtt a LIGA-szakszervezet képviselőivel folytattak egyeztetést. 

 

     HOZZÁSZÓLÁSOK: 

     1./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
    Az elmúlt időszakban egy alkalommal helyettesítette a polgármestert. A 
jegyző, műszaki vezető társaságában a Vas Megyei Önkormányzatnál vett részt két várossal 
egyetemben a következő ciklus fejlesztéseivel kapcsolatos tájékoztatón. Elhangzott, hogy a korábban 
beadott pályázati lehetőségeit a város felülvizsgálhatja, új koncepció szerint fog történni, bruttó 21-22 
milliárd forint közötti összeg, amit Szombathely kivételével a Vas megyei települések fejlesztési célra 
fognak kapni Európai Uniós támogatást. Kérte, hogy a bizottságok, ügyintézők a beadott fejlesztési 
tervnek az átdolgozását, felülvizsgálatát végezzék el, hogy szoros határidőn belül újra be lehessen adni 
a megyei önkormányzathoz. A megyei önkormányzat elnöke részletesen ismertette az új koncepciókat. 
Elsősorban hátrányosabb helyzetben lévő városok javára szeretnék ezt az összeget felhasználni, 
melyből celldömölki pozitívum jöhet ki. Nem a lakosság létszámarányában, hanem egy-egy település 
helyzetét figyelembe véve hozzák meg döntésüket. 
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    2./ Lengyel László alpolgármester: 
 
    Részt vett mindkét szalagavatón. Gratulált az iskola vezetésének és a 
diákoknak, mindkettő nagyon jól sikerült, teljesen más hangulata volt, mint régebben. Az Alsósági és 
Izsákfai Részönkormányzat ülésén az Alsósági Tavaszi Napok előkészítése megtörtént. Február 26-án 
a Celldömölki Városi Általános Iskola tartotta a Ki mit tud?-ot, a diákok nagyon jó műsorokat adtak elő. 
Szintén február 26-án tartotta éves beszámolóját a Sárvári Katasztrófavédelmi Igazgatóság, ahol 
polgármester urat képviselte. Részletes, szakágakra kiterjedő beszámolót hallgathattak meg. 
Szerencsére különösebb esemény nem történt az elmúlt egy évben. Március 5-én a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségének tisztújító közgyűlése volt, április 3-án országos közgyűlés 
lesz. Arra történt a felkészülés. A Vas megyei delegációnak továbbra is tagja lesz Fehér László 
polgármester úr. Többek között az adósság konszolidációval kapcsolatos problémákat ismertették, sok 
kisebb településvezető is jelezte ezzel kapcsolatos problémáit. Úgy látszik, hogy más településen is van 
ezzel kapcsolatban probléma. Felmerült a segélyezési rendszerrel, hogy helyi iparűzési adóból kell a 
szociális segélyezést megoldani teljes egészében, vagy kiegészíteni. Ugyanakkor az önkormányzatok 
költségvetésével kapcsolatos problémák is érintésre kerültek. Ezen kívül 2014-2020 közötti uniós 
ciklussal kapcsolatos tervezés, megyei közgyűlés alelnöke részéről volt tájékoztató. Március 6-án a 
városvezetés, Képviselő-testület nevében köszöntötte a város közalkalmazotti hölgyeit, a legtöbb 
intézménybe igyekezett személyesen eljuttatni az üdvözlő kártyát. Ugyanezen a napon a Védőnői 
Szolgálathoz is eljuttatta a nőnapi köszöntőt. A hölgyek ismertették vele az épület problémáit. Jegyző 
úrral és a Városgondnokság igazgatójával megtekintették, méltánytalan körülmények között dolgoznak 
a védőnők. Bakó István igazgató úr azt az ígéretet tette, hogy júliusban a legszükségesebb felújításokat 
meg fogja valósítani, ugyanakkor a Védőnői Szolgálat elhelyezésével foglalkozni kell. A javítási munkák 
csak tűzoltást jelentenek, elhelyezésüket napirendre kell venni. Alsóságon tartottak Március 15-i 
megemlékezést, Karádi Mihály képviselő úrral képviselték a várost. Március 13-án a Népjóléti Szolgálat 
Családsegítő Szolgálata tartotta éves beszámolóját, melyen Karádi Mihály képviselővel ott voltak, 
Benkőné Remport Lilla előadását is meghallgatták. Március 16-án részt vett az Alsósági és Izsákfai 
Részönkormányzat ülésén, ahol a ciklusra vonatkozó fejlesztési terveket is megtárgyalták. Reálisak a 
tervek, bár a közelmúltban történtek olyan jellegű változások, amelyek érinteni fogják ütemezésében. A 
Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának operatív tervezése második fordulóján is részt vett. 
Sajnos nagyon csekély érdeklődés kísérte ezt az előadást. Több mint száz meghívó került kiküldésre. 
Véleménye szerint sokkal nagyobb társadalmi vitára kell bocsátani. Szombaton a Ság hegyen 
megvalósítandó út, kerékpárút tervezési folyamatával kapcsolatos megbeszélésen vett részt. Több 
helyszíni bejáráson voltak. Jelezte, hogy a város peremkerületén az illegális szemétlerakás hatalmas 
szinteket ért el, valamilyen megoldást, cselekvési tervet ki kell dolgozni az önkormányzatnak, mert 
felháborító állapotok uralkodnak. A belterületen is vannak olyan gócpontok, ahol sok a hulladék.  
 
    3./ Farkas Gábor jegyző: 
 
    Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Sági u. 1/C. fsz. 3. szám 
alatt megüresedett önkormányzati bérlakás. A Képviselő-testületnek korábban volt korábbi döntése, 
hogy ezeket költségelven kívánja bérbe adni. A Városgondnokság a szükséges munkálatokat 
elvégezte, pályázattal kerül kiírásra. A lakás 31 m2-es. Bérleti díja 18.000 forint. Pályázat útján az 
szerezheti meg, aki egy összegben a legtöbb bérleti díjat fizeti meg. Erről hirdetmény fog készülni. 
 
    4./ Hetényi Endre képviselő: 
 
    Beszámolt arról, hogy Bakó István igazgató úrral bejárták a Mikes utcai 
játszóteret. Az iskola felőli oldalán elhanyagolt területet találtak. Csatlakozva alpolgármester úr 
szavaihoz elmondta, hogy nemcsak a város külterületi részei szemetesek. Példának említette a Szalóky 
utcát (Gábor Áron – Sági utca közötti szakasz). Sok ember megfordul a Tesco és az Euro Family 
boltban. Néhány lelkes lakó megpróbálta összeszedni a szemetet, de két nap múlva ugyanolyan 
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szemetes volt az egész járdasziget. Nem tudja melyik rész közterület, vagy magánterület. Szólt a Mikes 
u. 25. számú társasház előtti fenyőfáról, 4-5 méterre az útpadkától púposodik az aszfalt, valószínűleg a 
fa gyökérzetétől. Az ott lakók ragaszkodnak a fához, a közlekedők balesetveszélyesnek tartják. 
Javasolta a liget fáinak áttekintését, hogy a letört ágak ne okozzanak balesetet. 
 
    5./ Bakó László képviselő: 
 
    Emlékeztette a Képviselő-testületet a Celldömölki Városi Általános 
Iskola garanciális hibáira. Egy hónappal ezelőtt kérte a polgármester úrtól, hogy a Városgondnokság 
szüntesse meg a hibákat, azonban azt tapasztalta, hogy azóta sem történt meg. Örömmel látták, hogy a 
Petőfi utca egyik oldalán a betonkockákat javítják. Véleménye szerint a technológia nem megfelelő, 15 
cm-es kavicságyba kellene visszaültetni. Olyan műszaki embert javasolna, aki ezeket a munkákat 
szakmailag felügyeli. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy városi sportpálya környékén lakók 
aláírásával kapott levelet. Utaltak arra, hogy az előző Képviselő-testület a betonos pályára engedte az 
extrém sportot űzőket, majd problémáikat meghallgatva új pályát épített a város részükre. Most viszont 
a segédmotoros tanfolyamra készülők zavarják az utca hangulatát, környezetét. El kellene vinni másik 
helyszínre. Az Építők útja 2 óra után tökéletes helyszín lenne, két parkoló is rendelkezésre áll. 
 
    6./ Fehér László polgármester: 
 
    Javasolta Hetényi Endre képviselőnek, hogy fakivágási ügyekben 
keresse meg a hivatal ügyintézőjét. A Kolozsvár utca környékén lakókkal már többször megbeszélte, 
hogy oda épült egy sportlétesítmény, mellette épültek családi házak. Egy sportlétesítmény környéke 
mindig zajosabb. Amikor a lakók tiltakoztak az extrém sportot űzők ottléte ellen, épült részükre a pálya 
másik felén egy sportolási lehetőség. A városi általános iskola (volt Gayer alsó tagozatos épület) 
udvarán megkezdődött a kosárlabda csarnok építése. A segédmotoros oktatást így Kondics tanár úr 
(aki országos eredményeket ér el a diákjaival) nem tudja az udvaron végezni. Pedagógus felügyeletével 
nap közben történik az oktatás. A CVSE sportpálya közel van az iskolához, az eszközöket is könnyen 
vissza tudják vinni. Vannak olyan dolgok, amit el kell viselni. Ha a képviselő úr fenntartja az indítványát, 
a következő képviselő-testületi ülésre készül előterjesztés. 
 
    7./ Bakó László képviselő: 
 
    Az üzemben is van lehetőség az eszközök elzárására.  
 
    8./ Bakó István igazgató: 
 
    Elmondta, hogy a József Attila utcában épülő sportcsarnok belenyúlik 
az aszfaltos pályába. A sportegyesület elnöke, műszaki iroda vezetője, kivitelező részvételével történt 
egyeztetés, ahol az iskola igazgatója vetette fel, hogy a tanrendbe beépülő kerékpáros – motoros 
oktatás, vizsgáztatás folyik náluk. Az iskola udvarán lévő pálya megszűnésével ezt a tevékenységet 
nem lehet végezni. Az a megállapodás született, melyet a sportegyesület elnöke támogatott, hogy a 
legközelebbi hely a sporttelep aszfaltos pályája, ami azon a távolságon belül van, hogy tanórán belül 
meg tudják tenni. Aki óvoda, bölcsőde, iskola, sporttelep mellett lakik, el kell fogadni, hogy ott zajosabb 
az élet, mint a kertvárosi lakóparkban. Közel 4 millió forintos összeggel a város épített egy extrém 
sportpályát, most az is zavaró, hogy gyerekek rendezetten, szervezetten tanóra jelleggel tevékenységet 
végezzenek. Reggel 8 óra és délután 5 óra közé esik ez a tevékenység. Bízik abban, hogy véleménye a 
többség véleményével megegyező. 
A járdaépítéssel kapcsolatban elmondta, hogy nem ez az első járda, amit építenek. A Start 
Munkaprogram keretében csak közmunkások dolgoznak, van munkahelyi vezető. A régi lapokat 
szétválogatják, töltéskavicsot terítenek két rétegben amit megdöngölnek, 0,4-est, erre helyezik a 
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lapokat, közéje 0,1-es besöprő anyagot alkalmaznak. A Marx utcában ugyanezzel a technológiával 
építették a járdát, amely rendben van. 
A városi általános iskola hibáinál a műszaki irodavezető azt mondta, hogy a kivitelező amit télen el 
tudott végezni azt megtette, de végérvényesen akkor tudja a hibákat kijavítani, ha bejön a jó idő. 
Garanciális munka, el is fogadta a kivitelező. A belső munkákat a Városgondnokság az után tudja 
elvégezni, ha a generál kivitelező a tetőt, héjalásokat teljesíti. Addig semmit nem tudnak visszatenni, 
mert ugyanúgy befolyik a víz.  
 
    9./ Karádi Mihály képviselő: 
 
    Hetényi Endre képviselőtársát emlékeztette, hogy a Képviselő-testület 
a fakivágási ügyekben való döntést átruházta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottságra. Öt év 
alatt egy beadvánnyal nem találkozott, ami képviselőtársa beadványa lett volna. A bizottság minden 
egyes bejelentést megnéz, minden bizottsági ülést ezzel kezdenek. 
 
    10./ Hetényi Endre képviselő: 
 
    Kifogásolta, nem kapott választ arra, hogy a Szalóky Sándor utcában ki 
tesz rendet. 
 
    11./ Fehér László polgármester: 
 
    Elmondta, hogy a TESCO megvette a területet. Ha nem hajlandók 
annak a takarítására, fel fogják szólítani őket. Az üzletek környékén biztos, hogy mindig ezzel van 
probléma. Sajnos sokan nem megfelelő magatartást tanúsítanak, eldobálják a csikkeket, szemetet. Civil 
szervezetek részéről is lesz takarítás. 
 
    12./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
    A START munkaprogram összeállításánál beszéltek arról, hogy mivel 
megnövekedtek a járdaépítési munkák, elsősorban a Petőfi utcához hasonló feladatok lettek 
betervezve, hozzáértő szakembert munkairányításra, építésvezetésre alkalmi jelleggel megbízási 
szerződéssel fog foglalkoztatni a Városgondnokság, hogy kiküszöböljék a hibákat. Bízik abban, hogy 
erre rövidesen sor fog kerülni. 
 
    13./ Bakó István igazgató: 
 
    Szintén a START munkaprogramban egy elem volt, hogy hat fővel 
elindul az ismert illegális hulladéklerakó helyek felszámolása. Ez április 1-én indul. Szükség lesz a 
közterület felügyelet intenzívebb munkájára, hogy a megszokott helyekre nem ismétlődjön meg a 
szemét lerakása, mert akkor semmi értelme nincs a terület helyreállítására. 
 
    14./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
    Nemcsak a védőnők méltánytalan elhelyezését tartja problémának, 
hanem ott fogják végezni a védőnők a méhnyakrák szűrést, valamint az újszülöttek, kisgyerekek 
tanácsadását dohos, rossz levegőjű helyiségben végzik. Szerinte javítással nem lehet megoldani, 
mielőbb gondoskodni kell rendes körülmények közötti elhelyezésükről. 
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    15./ Farkas Gábor jegyző: 
 
    Elmondta, hogy alpolgármester asszony kezdeményezte, hogy 
keressenek új helyet a védőnői szolgálat részére. A rendelőintézet át fog költözni a kórház területére. 
Amennyiben a kormányhivatal igényt tart a rendelőintézet épületére, a háziorvos, fogorvosok 
elhelyezéséről is gondoskodni kell az önkormányzatnak. Jelenleg nincs olyan hely, ahova el lehetne 
költöztetni a védőnői szolgálatot, a legsürgősebb javításokat el fogják végezni. 
 
    16./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
    Véleménye szerint a védőnői szolgálatnak a gyermekorvosi rendelő 
mellett lenne a legjobb helye. A felnőtt háziorvosi körzetet pedig át lehetne helyezni a gyógyszertár 
épületébe.  
 
    17./ Falusiné Magyar Csilla szakreferens: 
 
    Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a gyógyszertár épületében a 
három háziorvost bérleti szerződés alapján helyezik el. Ez a bérleti szerződés néhány évvel ezelőtt 
köttetett, kedvező bérleti feltétellel, minimális összeget fizet az önkormányzat. Jelenleg ott nincs olyan 
hely, ahova egyből be tudnák költöztetni a felnőtt háziorvost. Mindenképpen a tulajdonossal kell 
tárgyalni. Ezeknek a helyiségeknek nagyon rossz a megvilágítása, kicsi felül világítású ablakai vannak.  
 
    18./ Fehér László polgármester: 
 
    Igazat adott Benkőné Remport Lilla képviselő asszonynak, amit 
elmondott a védőnői szolgálat elhelyezésével kapcsolatban, de úgy gondolja, hogy fél év múlva az 
épületek sorsa el fog dőlni, azt meg kellene várni. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 11 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatokat hozta: 
 

34/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

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

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alsósági 
városrészben (Béke utca és Sági utca közötti terület) kialakítandó 
tér terveit készíttesse el. 

 
3. A Képviselő-testület a Sági u. 1/C. fsz. 3. szám alatt megüresedett 

önkormányzati tulajdonban lévő bérlakást költségelven, pályázat 
útján kívánja bérbe adni. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
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35/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

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

 
 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztató a Celldömölk 1. számú fogászati körzet értékesítéséről. 

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

 Köszöntötte dr. Elekes Ádám Pál fogorvost és László Ervint, 
Nemeskocs község polgármesterét. Elmondta, hogy a Celldömölk 1. sz. háziorvosi körzethez több 
község is tartozik. A körzetet eddig ellátó dr. Dombi Katalin fogorvos nyugdíjba megy. A két orvos 
közötti praxisjog adás-vétele megtörtént. Így megnyugtató módon a feladatellátás megoldott. 
 
 2./ Dr. Elekes Ádám Pál fogorvos: 
 
 Megköszönte a lehetőséget, hogy a Képviselő-testület előtt 
bemutatkozhat. Egerben nőtt fel, tanulmányait Budapesten végezte el. Fél éve él Celldömölkön, 
Szombathelyen a felnőtt fogászaton dolgozik. Menyasszonya révén került Celldömölkre, aki a Kiscelli 
Patikában gyógyszerészként dolgozik. Szeretnének Celldömölkön letelepedni, ezért gondolta, hogy 
megpróbál egyezségre jutni a doktornővel a praxisjog megvételére. Június 1-étől venné át a 
stafétabotot, folytatná a rendelést az 1. sz. körzetben. Bátorította a pácienseket, hogy jelenjenek meg 
minél nagyobb számban a rendelésen, egy ellenőrzés félévente mindenkinek szükséges. Bízik abban, 
hogy jó szolgálatára lehet a városnak és a pácienseknek.   
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Örül, hogy Celldömölkön kívánnak letelepedni. Munkájához és a 
családalapításhoz sok sikert kívánt. 
  
 A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

36/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a Celldömölk 1. számú fogászati körzet 
értékesítéséhez hozzájárul, amennyiben dr. Elekes Ádám Pál 
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megszerzi a paraxisjogot és a működéshez szükséges valamennyi 
engedéllyel és szerződéssel rendelkezik. 
A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti feladat-ellátási 
előszerződés aláírására felhatalmazza a város polgármesterét. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
 

  
3./ NAPIRENDI PONT: 

 
Az önkormányzat gazdasági programjának elfogadása. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Fehér László polgármester: 
 
Elmondta, az önkormányzatokat törvény kötelezi, hogy az alakuló ülést 

követő hat hónapon belül el kell készíteniük a gazdasági programot. A gazdasági program, fejlesztési 
terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi 
önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági 
adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, 
színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program tartalmazza az egyes közszolgáltatások 
biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. A gazdasági programot 
valamennyi bizottság megtárgyalta. Ez után főbb vonalakban, fejezetenként bemutatta az 
önkormányzat gazdasági programját. Hozzátette, hogy az önkormányzatnak arra kell törekedni, hogy 
ne csak állami leosztott normatívából, hanem saját bevételből gazdálkodjon. Jelenleg is iparűzési 
adóból kell bizonyos segélyezést finanszíroznia az önkormányzatnak, melyet településfejlesztésre 
találtak ki. Elújságolta azt is, hogy az előző gazdasági programot végigolvasva megállapítható, rengeteg 
dolgot meg tudott valósítani az önkormányzat. 

 
2./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
Megkérdezte, mi a valóságtartalma annak, hogy a LUK Savaria 

Kuplunggyártó KFT. Celldömölkön szeretné bővíteni üzemét, mivel többen érdeklődtek nála. 
 
3./ Fehér László polgármester: 
 
Hallott Ő is már erről a hírről. A szóba jöhető telephely a volt 

Kesztyűgyár épülete, a tulajdonosát meg is kérdezte, akit eddig még sajnos nem kerestek meg a LUK 
Kft-től, de szívesen tárgyalna velük. A LUK Kft. fizeti Szombathelyen a legmagasabb iparűzési adót.  

 
4./ Hetényi Endre képviselő: 
 
Véleménye szerint a gazdasági program összegzi azt, hogy a város mit 

kíván tenni az elkövetkező öt évben. Az élet minden területére kiterjed, a túrizmustól a sportig, az 
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egészségügytől a szociális ellátásig, lakásviszonyokig, stb. Természetesen minden területhez reális 
értékhelyzetet vázol, abból fakadóan kidolgozza a fejlesztési elképzeléseket. Ha ezeket meg tudják 
valósítani, elmondhatják, öt év múlva Celldömölk jól fejlődött, igazi európai várossá vált. Ez 
mindannyiuk érdeke. Azt is tudják, hogy minden célkitűzés mellé forrás szükséges, amiért meg kell 
küzdeni. Olyan városokkal kell majd versenyezni, mint Sárvár, Kőszeg, Körmend, Bük, nem lesz 
könnyű. Nehéz munka vár a városvezetésre, különösen a polgármesterre, ezért javasolta minden 
képviselőnek az együttműködést, hogy ezek a fejlesztések megvalósuljanak.  

 
5./ Fehér László polgármester: 
 
Hozzáfűzte, hogy az előző ciklusnak is van két év csúszása, amit 

2015-ig be lehet fejezni. Ilyen forrásból nyertek a gimnázium hőenergetikai felújítására beadott 
pályázaton. Így jó pár döntés a következő ciklusba át tud nyúlni. 

  
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

37/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja Celldömölk Város Önkormányzata 2014-
2019. évekre szóló Gazdasági Programját a 2. sz. melléklet szerint. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
Erdélyi Antal képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
 

4./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Népjóléti Szolgálat Házirendjének módosítása. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 

 
 Elmondta, hogy az előterjesztésben és a házirend tervezetben minden 
leírásra került. Üdvözlendőnek tartja a házirendben azt, hogy azok a személyek, akik a közösséges 
veszélyeztetik, lehetőség lesz megválni tőlük, illetve más intézményrendszerbe átirányítani. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Megköszönte azoknak a munkáját, akik a Népjóléti Szolgálat 
Házirendjének összeállításában részt vettek, sok munkát fektettek elkészítésébe.  
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 A Képviselő-testület az elhangzottak alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

38/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület javasolja a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának, 
hogy a Népjóléti szolgálat Házirendjének módosítását a 3. sz. melléklet 
szerinti tartalommal fogadja el. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

5./ NAPIRENDI PONT: 
 

Családbarát munkahely pályázatának benyújtása. 

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

 
    Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet írt ki pályázatot Családbarát 
munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására. A Népjóléti Szolgálat szeretné benyújtani 
pályázatát. Maximum 3 millió forint igényelhető, önerő vállalása nem szükséges. Kérte a Képviselő-
testületet, hogy támogassák a pályázat benyújtását. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

39/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Népjóléti Szolgálat 
pályázatot nyújtson be Családbarát munkahelyek kialakításának és 
fejlesztésének támogatására, mivel a pályázat önerőt nem igényel. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
Erdélyi Antal képviselő visszatért az ülésterembe. 
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6./ NAPIRENDI PONT: 
 

Celldömölk gyógyhellyé minősítése 

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

 
 Kifejtette, miért gondoltak arra, hogy el kellene indítani Celldömölk 
gyógyhellyé minősítését. A kormányzat elkülönített egy keretet, melyből a gyógyhelyek kaphatnak 
forrást. A gyógyhellyé minősítésnek különböző kritériumai vannak, ezért is kérte, hogy részletekbe ne 
menjenek bele, bízzák a szakemberekre, hogy mely területeket vonják be.  
 
 2./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Figyelmeztetett arra, ha a Képviselő-testület most csak a szándékát 
fejezi ki, elég az 1-es pontot elfogadni, ha elindul, közbeszerzési szinten meg kell határozni, hogy mi 
legyen az a terület. Ha nem, a következő ülésre részletekben vissza kell hozni. 
 
 3./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 A terület nagysága is a szakemberek véleményétől függ, a 2. pontot is 
reálisnak tartja a terület kiválasztásához. 
 
 4./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Véleménye szerint el kell dönteni, hogy csak a fürdő területére kérik, 
vagy egy nagyobb területre. Minél nagyobb területre kérjék meg a szakemberekkel konzultálva. (Ság 
hegy celldömölki része és a régi kút helye.) 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Kérte, hogy fejezzék ki szándékukat, hogy minél előbb elindíthassák a 
folyamatot. Négy évszakon keresztül végzik a méréseket, szerencsés helyzetben jövő év második 
felében lesz esélyük gyógyhelyekre elkülönített fejlesztési forrásra pályázni. 
 
 6./ Bakó László képviselő: 
 
 Ő is javasolta, hogy minél nagyobb terület legyen gyógyhely, mert a kör 
még szűkülhet. Komoly előírások, határidők vannak, mielőbb indítsák el a folyamatot. 
 
 7./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Látja, a Képviselő-testület szeretné, hogy minél előbb elinduljon az 
eljárás. Akkreditációs vizsgálatra, szakértő bevonására kell lefolytatni közbeszerzési eljárást. 
Szakemberek véleményét figyelembe kell venni a területek bevonásánál, ő sem gondolt utcákra való 
lebontásra. A fürdőnél vannak olyan megmaradt forrásaik, amit a Kft-vel egyeztetve erre a célra fel 
lehetne használni, az ő érdeküket is szolgálja. 
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 8./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
 Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy van megjelölhető fedezet. 
 
 9./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Azt kérte, hogy ne az önkormányzat vállalja fel egyedül ezt a feladatot. 
Veszélyben látja az alsósági tér megépítését. 
 
 10./ Dummel Ottó műszaki irodavezető: 
 
 Mivel többször említették az operatív fejlesztési programot, amit a Vas 
Megyei Önkormányzat fog kezelni, elmondta a rovatba írt fejlesztési programokat, melyek: Koptik O. u. 
első szakaszának rehabilitációja 150 millió forint, Sági városrészben tér kialakítása 100 millió forint, 
evangélikus templom melletti tér rehabilitációja 50 millió forint összeggel. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

40/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy Celldömölk turisztikai 
fejlesztési övezetét gyógyhellyé kívánja nyilváníttatni. (Vulkán 
Fürd – Ság hegy – régi fürdő helyszíne) 
 

2. A gyógyhellyé nyilvánítás iránti kérelem dokumentációjának 
összeállítására, a szükséges szakvélemények beszerzésére, a 
kérelem előkészítésére hirdessen közbeszerzési (beszerzési) 
pályázatot egy szakértői cég kiválasztására. 

 
3. Az eljárás lefolytatásához szükséges forrást a Vulkán Kft. által 

2013-2014. évben fel nem használt karbantartási keret terhére 
biztosítja. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
 
 
Fehér László polgármester: 
 

    A nyílt ülést 15.50 órakor berekesztette. Bejelentette, hogy 16.00 órai 
kezdettel a Képviselő-testület közmeghallgatás keretében folytatja munkáját, és azt követően folytatják 
a napirendi pontok tárgyalását. 
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    A Képviselő-testület a közmeghallgatást követően18.15 órakor folytatta 
a napirendi pontok tárgyalását. 

 
7./ NAPIRENDI PONT: 

 
Celldömölk-érem készítése. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Dr. Hollósy István, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete országos 

    szervezete és celldömölki helyi csoportja szakembere: 
 

    Hozzászólását azzal kezdte, hogy a két évvel ezelőtt Celldömölkön 
megrendezett szegedi ÉremVerde reprezentatív kiállításakor vetődött fel, hogy Celldömölk városnak 
ezidáig nincs a város címerével díszített érme. Veretet készíttetett a Sághegyalja Mezőgazdasági Zrt, a 
Máltai Szeretetszolgálat, Cell-Coop. Ezeken a különböző érmeken visszatérő motívum a trianoni 
kereszt és a templom. Olyan elképzelés alakult ki, hogy jó lenne, ha a város veretne olyan emlékérmet, 
ami jellemző Celldömölkre. A város címerének mindenképp rajta kellene lenni. Másik oldalára több 
variáció van, kellene egy jól megfogott Ság hegy ábrázolás, másik variációban a jelenlegi városháza. 
Ha a verde jól használható, igényes képet kap, a tervezésért nem kér pénzt, a veret készítése 
oldalanként 150-180 ezer forint.  Kész verőtő készítése kerülne 350 ezer forintba áfás áron, amely 
megmaradna a város tulajdonában. Annyi variációt lehetne gyártatni, amennyit óhajt a város. Érdemes 
lenne árusítani a fürdőn, Kemenes Vulkánparkban, KMKK-ban. Általában 2.500 forintért árusítják 
ezeket az érméket, pár száz darab eladása után nyereséges is lenne. Bronz patinázott kivitelben 
javasolja az érem készíttetését. Kérte a Képviselő-testületet foglaljon állást, biztosítson anyagi fedezetet 
erre a célra és bízza meg a szakreferenst, hogy ezt az ügyet vigye tovább. 
 
    2./ Karádi Mihály képviselő: 
 
    Ismertette, hogy a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta, teljesen egybehangzó vélemény volt, hogy ezt az érmet az önkormányzat 
rendelje meg, szükségesnek tartják, hogy a város címerével ellátott érme készüljön. A másik oldalával 
kapcsolatban vita alakult ki. Az volt a véleményük, hogy egy város címerével ellátott érme hátoldalára 
kerüljön olyan dolog, ami a város nevezetessége, akár táj, akár patinás épület. A Ság hegy 8, a 
kegytemplom 5 szavazatot kapott. Úgy gondolja minden érme attól függ, hogy milyen célt szolgál. A 
bizottság azt javasolja, hogy három verőtő készüljön, egy mindenképpen a város címerével, egy a Ság 
heggyel, és a városháza sem elvetendő. 
 
    3./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
    Hollósy István által szervezett munkákat érmék vonatkozásában jól 
ismeri, úgy gondolja jó kezekben van ennek a sorsa. A Képviselő-testület akkor dönt jól, ha figyelembe 
veszi az elhangzott javaslatokat. Természetes, hogy egy verőtő a város címerével, egy másik a Ság 
hegy sziluettjével készüljön el. Azt is figyelembe kell venni, hogy a város számtalan esetben 
szándékozik érméket ajándékozni (testvértelepülések, stb. részére) és mégiscsak fontos, hogy rajta 
legyen a városháza épülete.  
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    4./ Karádi Mihály képviselő: 
 
    Vállalta, hogy egy negyedik verőtő elkészíttetését, melynek hátoldalán 
a kegytemplom lesz, megszervezi, mely a vallásturizmus terén jó szolgálatot tesz. 
 

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
41/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
1. A Képviselő-testület celldömölki érmet készíttet a szegedi 

ÉremVerdével bronz patinázott kivitelben 42,5 mm méretben, 
melynek fedezete a működési tartalék. 
 

2. A celldömölki érem verőtövét a Képviselő-testület a következő négy 
variációban kívánja megrendelni: 
 

 város címere; 

 Ság hegy; 

 városháza; 

 kegytemplom. 
 

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

 
Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének 
elfogadása. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
42/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
A Képviselő-testület jóváhagyja Celldömölk város Önkormányzatának 
2015. évi közbeszerzési tervét a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal. 
 
Felelős:  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
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9./ NAPIRENDI PONT: 
 

Csapadékvíz elvezetés a JUFA kempingben. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Dummel Ottó műszaki irodavezető: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a JUFA Ungarn Kft. 

kérelmének beérkezésekor felkérték a kérelmezőt, hogy támasszák alá beadványukat műszaki 
számításokkal. Ismertette a rendszer működését. A Képviselő-testület elvi döntést tud hozni a 
határozati javaslatban leírt feltételekkel.  

 
2./ Karádi Mihály képviselő: 
 
Megkérdezte, hogy a kemping csapadékvizének a fürdő csapadékvíz 

hálózatára való rákötése nem okoz-e problémát a városi rendszernél. 
 
3./ Dummel Ottó műszaki irodavezető: 
 
Ők is arra az árokra dolgoznának, legkritikusabb, hogy a szivattyúk 

milyen rendszerben bírják, erre nincs gazdasági számítás. A tervezőnek kell eldöntenie a meglévő 
adatokból kiindulva, hogy azok a rendszerek bírják-e azt a kapacitást. 

 
4./ Fehér László polgármester: 
 
Javasolta, hogy a Képviselő-testület adja elvi hozzájárulását a leírt 

feltételekkel, azt követően vissza kell, hogy kerüljön az ügy a Képviselő-testület elé. 
 
5./ Dummel Ottó műszaki irodavezető: 
 
Véleménye szerint legjobb esetben az áprilisi, vagy a májusi képviselő-

testületi ülésen tudják újból tárgyalni. 
 
6./ Nagy László képviselő: 
 
Megkérdezi, hogy a rákötés a városi csatornarendszert mennyire 

terheli meg. 
 
5./ Dummel Ottó műszaki irodavezető: 
 
A város központi részét nem terheli. A horgásztó Ság felőli sarkánál 

nagy keresztmetszetű gyűjtőbe érkezik, annak kapacitása bírja, utána kitorkollik nyílt árokba. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 11 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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43/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a JUFA 
Ungarn Kft. az 1922/18-19. hrsz-ú kemping és az ahhoz vezető út 
csapadékvizét a Vulkán fürdő csapadékvíz hálózatára, mint befogadóra 
rákösse az alábbi feltételek teljesítése esetén: 
 
1. A többletterhelésből eredő műszaki fejlesztések terveit el kell 

készíttetnie – a fürdő átemelőtől indulva a Sági út melletti első 
aknáig –, ha szükséges a hatósági engedélyeztetési eljárását 
lefolytatni. 
 

2. Engedélyek birtokában szükséges építési munkákat saját 
költségén kell elvégeznie. 

 
3. A kiépítés megkezdése előtt a csatornaszakasz közös 

üzemeltetéséről Megállapodást kell kötni az önkormányzattal. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

10./ NAPIRENDI PONT: 
 

A kórház és a Népjóléti Szolgálat között fenntartói jóváhagyással kötött 
– betegélelmezésre vonatkozó – szolgáltatási szerződés ügye. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Fehér László polgármester: 
 
Szólt az előzményekről. A Képviselő-testület négy évvel ezelőtt döntött 

arról, hogy a kórházi betegellátás élelmezését a Népjóléti Szolgálat lássa el a szociális ellátási feladatai 
mellett a kórházi konyhán. A kórház állami tulajdonba kerülését követően a GYEMSZI-vel kötött 
megállapodás alapján a Népjóléti Szolgálat szociális konyhája addig maradhat az épületben bérleti díj 
mentesen, míg a kórházi betegeket ellátja. Ezt a feladatot az intézmény a mai napig maradéktalanul 
ellátja, ugyanakkor a kórház tartozása az intézménnyel szemben meghaladja a 20 millió forintot. A 
kórház működési hiánya jelentős, a legsúlyosabbakat igyekeznek rendezni. Ez az önkormányzatnak 
nem kötelező, hanem önként vállalt feladat. Az előterjesztés kiküldését követően jegyző úrhoz érkezett 
a kórháztól egy levél.  

 
2./ Farkas Gábor jegyző: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy polgármester úr és a 

Kemenesaljai Egyesített Kórház főigazgatója tárgyaltak a tartozás ügyében. A főigazgató úr a fennálló 
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tartozás átütemezésére tett egy ajánlatot. A 21.946.998,-Ft tartozás megfizetését a kórház három 
megoldás köré csoportosítaná: 

 Amennyiben a kormányzati konszolidációs tervek alapján a lejárt tartozások rendezésére a Kórház 
teljes fedezetet kap – az elképzelések szerint 2015. május 31-éig, úgy a források Kórház számára 
való megnyíltától számított 10 munkanapon belül a Kórház kezdeményezi a tartozás Szolgáltató 
részére való átutalását a számlavezető Magyar Államkincstár felé. 

  Amennyiben a fenti a) pont szerint konszolidációs forrás csak részlegesen fedezi a lejárt 
tartozások kiegyenlítését, úgy ezen összesített fedezet arányában (forrás/összes tartozás) történik 
meg az a) pontban foglalt eljárás szerinti átutalás. Ebben az esetben a fennmaradó tartozást a 
következő ütemezés szerinti részletekben fizeti meg a Kórház Szolgáltató részére: 

 2015. június 30-ig 1.500.000 Ft, majd ezt követően minden hónap 8-ig 1.500.000 Ft. 

 Amennyiben nem történik meg a fenti a) vagy b) pont szerinti konszolidációs forrásbiztosítás, úgy a 
tartozást a következő ütemezés szerinti részletekben fizeti meg a Kórház Szolgáltató részére: 
2015. június 30-ig 3.000.000 Ft,  
2015. július 31-ig 3.000.000 Ft,  
2015. augusztus 31-ig 3.000.000 Ft,  
2015. szeptember 30-ig 3.000.000 Ft,  
2015. október 31-ig 3.000.000 Ft,  
2015. november 30-ig a fennmaradó összeg. 

Amennyiben a fizetéssel késedelembe esnek, a Népjóléti Szolgálat kamatot számolhat fel.  
 
    3./ Fehér László polgármester: 
 
    Főigazgató úrral történt tárgyalásakor kérte, hogy írja le elképzelését a 
jövőképről.  
 
    4./ Sulyok Krisztina intézményvezető: 
 
    Hangsúlyozta, hogy jelenleg ez az adósságállomány intézményüknél 
kifizetetlen számlák tömkelegét jelenti, saját szállítóik felé való tartozást ugyanekkora összeggel. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy az adósságállomány havonta 3,5 millió forinttal nő, amennyiben tovább 
főznek a kórház részére. Az adósság átütemezési megállapodásban azt látta, hogy a legkorábbi 
törlesztési időpont május vége, akkor további 3 millió forinttal több lesz az adósságállomány. Saját 
kötelező feladataik kerülnek veszélybe, finanszírozott szolgáltatásaik költségeinek átütemezése szintén, 
nem tervezhetők ezek a kiadások. Beszállítóik nem olyan türelmesek, mint az önkormányzat, naponta 
kap fizetési felszólításokat, kilátásba helyezik a polgári peres útra történő továbbirányítását 
tartozásaiknak. Hitelüket veszítik, hogy nem tudnak fizetni. A jövőben is szeretnék saját konyhájukat 
működtetni, hogy az évtizedek során kialakult jó kapcsolat a beszállítóikkal megmaradjon. Kérte a 
Képviselő-testületet, hogy döntésüket ennek függvényében hozzák meg. A Népjóléti Szolgálat nagyon 
nehéz helyzetben van, személyügyi problémák is felmerülnek, határozott idejű kinevezések vannak a 
konyhás dolgozóik egy részénél. Szeretné, ha nyugvópontra jutna, jövőbeni perspektívát tudnának 
mutatni dolgozóiknak. 
 
    5./ Fehér László polgármester: 
 
    Elmondta, hogy nehéz döntés előtt áll a Képviselő-testület. A március 
végére ígért adósságkonszolidáció el lett halasztva legalább egy hónappal, komoly adósságállományt 
tol maga előtt az összes egészségügyi intézmény. Úgy látja, hogy a kórház jövőképe ugyanaz, mint a 
körmendi kórházé, hogy a Markusovszky Kórház tagintézménye lesz. Amennyiben a Népjóléti Szolgálat 
konyháját visszaviszik a régi helyére, a kórház által kieső kapacitás is hiányozni fog. A kórház 
főigazgatója is azt kérte, hogy adjanak még egy hónap türelmet. Véleménye szerint év végéig el fog 
tartani az átszervezési struktúra.  
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    6./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
    Véleménye szerint bármilyen döntést hoznak, mindegyik fáj. A Népjóléti 
Szolgálatot mindenképpen ki kell segíteni, javasolta, hogy kapjanak 20 millió forint támogatást a 
működőképesség érdekében. Továbbá azt is javasolta, hogy ne április 30. napjáig hosszabbítsák meg a 
szerződést, hanem tovább. Ameddig el nem dől a kórház sorsa, addig maradjon a konyha a kórházban, 
attól függetlenül, hogy mennyit veszítenek. Megítélése szerint annak nincs értelme, hogy havonta 
ugyanazt tárgyalják.  
 
    7./ Fehér László polgármester: 
 
    Képviselőtársa által elmondottakra reagálva elmondta, hogy nem 
veszítik el azt a pénzt, az adósságot ki fogják fizetni, csak addig nem tudják használni. A megyei kórház 
főigazgatója szerint is ha lesz váltás, az gazdasági év kezdete. Körmenden megengedték, hogy 
ugyanaz a konyha továbbra is főz a körmendi kórháznak.  
 
    8./ Dr. Kovács Zoltán képviselő: 
 
    Véleménye szerint amíg a város nevét viseli a kórház, küzdeni kell érte, 
a Népjóléti Szolgálattal, Képviselő-testülettel közösen. Meg kell oldani az élelmezési problémát, amíg 
nem születik döntés a kórház sorsáról, hogy tagintézménnyé válik, vagy önálló marad. A Népjóléti 
Szolgálatot pedig ki kell segíteni. 
 
    9./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
    Érzi, hogy a Népjóléti Szolgálat egy biztos dologhoz nyúlna, az állandó 
nem fizetés miatt jobban örülnének, ha önálló konyhával a saját szociális étkeztetést tudnák megoldani. 
Sajnos most így nem tudja támogatni. Bízik abban, hogy a mostani egészségügyi átalakítási a 
celldömölki kórházat pozitívan fogják érinteni. Esetleg aktív ágyak lehetnek, a kórházba kerülők azt az 
ételt fogyaszthatják, amit a többi intézményben. Lehet, hogy 20 millió forintra is szüksége van az 
intézménynek, ne tegyék meg egyszerre. Szeretnék, hogy a konszolidációból kapjanak vissza pénzt, ha 
akkor is hiánya lesz az intézménynek, segítség újra. A szerződés időtartamán sem változtatna. 
Bejelentették, hogy újra felmérik a kórházak adósságállományát. Azt kellene elérni, hogy a kórház ne az 
utolsók közé sorolja a kiegyenlítendő számlák közé a celldömölki önkormányzatot és annak cégeit, 
méltányolja a város segítőkészségét. Javasolta, hogy 10 millió forint támogatásban részesítsék a 
Népjóléti Szolgálatot és legalább fél évig hosszabbítsák meg a kórházzal a szerződést.  
 
    10./ Fehér László polgármester: 
 
    A kórház főigazgatója vállalta, hogy a jövő hónapban eljön a bizottsági 
és képviselő-testületi ülésre. Úgy gondolja, hogy meg kell hallgatni. 
 
    11./ Bakó László képviselő: 
 
    Fontosnak tartja ennek a konyhának a működését, egyet lehet érteni 
azzal, hogy várják meg az év végét. Ígérte, hogy minden vonalat megpróbálnak megmozgatni, hogy ez 
az áldatlan állapot konszolidálódjon, mivel a Népjóléti Szolgálatnak működni kell. 
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    12./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
    Megérti a Képviselő-testület szándékát, hogy megpróbálja a kórháznak 
azt a gesztust nyújtani, hogy az étkeztetést továbbra is biztosítja. A vonatkozó jogszabályok értelmében 
át kellene gondolni, kötelező feladata a szociális ellátás biztosítása, beleértve a szociális étkeztetést. 22 
millió forint összegű lejárt számla van, 2014. augusztusi kifizetetlen számla is van, az adósságállomány 
minden hónapban több mint három millió forinttal nő. Az önkormányzatnak és a Képviselő-testületnek 
elsősorban a szociális étkeztetéssel és a Népjóléti Szolgálat finanszírozásával kellene foglalkoznia. 
Megérti a kórházzal kapcsolatos álláspontját, csak úgy folytatható ez a szolgáltatás, ha erre a 
Képviselő-testület megfelelő fedezetet különít el. Egyáltalán nem biztos, hogy a kórház tud fizetni az 
adósság-konszolidációból, a decemberi konszolidációból is 500 ezer forintot utalt. Ha úgy dönt a 
Képviselő-testület, hogy továbbra is főzzön a kórház részére a Népjóléti Szolgálat konyhája, javasolta, 
különítsenek el fedezetet amennyiben mégsem tudnak fizetni. 
 
    13./ Lengyel László alpolgármester: 
 
    Hiányolta a kórház által megküldött megállapodásból, hogy nem 
foglalkozik a folyó fizetési kötelezettséggel. Mire elkezdene törleszteni, addig újabb négy számla le fog 
járni. Abban meg kellene állapodni, hogy a folyó számlákat rendezzék. E nélkül nem merné jó szívvel 
aláírni. Azt is tudja, hogy érzelmi döntés fog születni, nem racionális. Azt is látta, hogy az Eurest Kft. 
milyen minőségű ételt főz. Elfogadhatónak tartaná a tartozás ütemezési szerződést, ha a főigazgató 
vállalja, hogy a lejáró számlákat határidőre fizeti, nem tudja külön kezelni ezt a két pontot.  
 
    14./ Karádi Mihály képviselő: 
 
    Neki is volt aggálya, hogy a megállapodás nem tartalmazza a folyó 
számlák teljesítését. Mivel ígéretet kaptak a kórház főigazgatójától, hogy eljön képviselő-testületi, illetve 
bizottsági ülésre, ahol megkérdezhetik tőle mi a szándéka, nem változtatna az előterjesztésben leírt 
határozati javaslaton. 
 
    15./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
    Kérte, hogy a Képviselő-testület ne hitelt nyújtson a Népjóléti Szolgálat 
részére, hanem működési célú támogatást.  
 
    16./ Fehér László polgármester: 
 
    Kérte, hogy a Képviselő-testület fogadja el a határozati javaslatban 
leírtakat a pénzügyi irodavezető által elmondott módosítással. 

 
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület javasolja a Kemenesaljai Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Tanácsának, hogy a Kemenesaljai Egyesített Kórház és 
a Népjóléti Szolgálat között meglévő szerződést 2015. április 30. 
napjáig ne mondja fel. 
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2. Celldömölk Város Önkormányzata 10 millió forint működési célú 
támogatást nyújt a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak a Népjóléti 
Szolgálat kötelező feladatai ellátásához amíg a Kemenesaljai 
Egyesített Kórház az élelmezéssel kapcsolatos számlákat nem 
egyenlíti ki az intézmény felé. A Kemenesaljai Egyesített Kórház 
tartozásának megfizetése után a fenntartó visszafizeti az 
önkormányzat részére a működési célú támogatást. 

 
3. A Népjóléti Szolgálat szociális konyháján határozott idejű 

munkaszerződéssel rendelkező dolgozóinak az intézményvezető 
2015. április 30. napjáig meghosszabbíthatja a szerződését, 
tekintettel arra, hogy addig az időpontig a feladatot a Népjóléti 
Szolgálat látja el. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal, illetve 2015. április 30. 

 
 

11./ NAPIRENDI PONT: 
 

Települési értéktár létrehozása. 

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

    Támogatja a települési értéktár kialakítását. Javasolta, hogy az 
értéktári bizottság teendőinek ellátására ne alakítsanak külön bizottságot, hanem bízzák meg a 
Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottságát, melynek létszámát emeljék fel 7 főről 9 főre. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 
igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elhatározza a települési értéktár kialakítását. A 
Celldömölki Értéktári Bizottság teendőinek ellátásával a Társadalmi, 
Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottságát bízza meg. Az értéktári teendők 
ellátása miatt a Képviselő-testület a Társadalmi, Ifjúsági és 
Külkapcsolatok Bizottságának létszámát 9 főben határozza meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Celldömölki 
Értéktár Bizottság létrehozásáról tájékoztassa a Vas Megyei Közgyűlés 
elnökét. 
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Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

12./ NAPIRENDI PONT: 
 

Az állami fenntartásban lévő iskolák működtetése. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 

 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

46/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a továbbiakban is vállalja a törvény szerint 
engedélyezett, állami fenntartású iskolák működtetését. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
Erdélyi Antal, dr. Kovács Zoltán képviselők elhagyták az üléstermet. 
 

13./ NAPIRENDI PONT: 
 

Pályázat szociális szakosított ellátást szolgáló önkormányzati 
intézmények fejlesztésére. 

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

 
 1./ Sulyok Krisztina megbízott intézményvezető: 
 
 Elmondta, hogy összecseng az intézmény és a Képviselő-testület 
törekvése, hogy a fejlesztést, innovációt pályázati forrásból próbálja elvégezni. Kiváló lehetőség adódik, 
hogy a szociális szakosított intézmények fejlesztésére kiírt pályázati lehetőséget megragadják. Március 
20-án írták ki. Ebben a pályázatban 400 millió forintos keretösszeg van meghatározva intézmény 
fejlesztésre, ebből 20 millió forintot pályázhat az intézmény, 25 százalékos önerő szükséges. A 
pályázati céloknak megfelelnek, olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy két szakosított ellátást 
biztosító intézményük is nyújthat be pályázatot. 2012. évben az intézmény benyújtott egy pályázatot a 
Szalóky Sándor utcai Gondozóház és Idősek Otthona II. épületének bővítésére és korszerűsítésére. Ez 
a pályázati anyag rendelkezésre áll. Igaz, 160 millió forint költségvetésű pályázat volt. Meg van a 
lehetőségük, hogy ebből kiemeljék azokat az elemeket, amelyeket jelen pályázatba be tudnak emelni, 
tudnak teljesíteni. Határidőre be tudják nyújtani a pályázatot.  
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 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület támogatja pályázat benyújtását a 
nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett „Szociális 
szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézménye fejlesztése, felújítása” pályázati 
kiírásra 26.639.292,-Ft összköltséggel, 6.659.823,-Ft önerő 
felvállalásával. 
A Képviselő-testület a tervezés költségét saját forrásból biztosítja. 
Az önerőt a Képviselő-testület 2015. évi költségvetésében 
biztosítja, mely módosításának előterjesztésére felkéri a 
polgármestert. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Műszaki Irodát, hogy a Népjóléti 
Szolgálat bevonásával dolgozza ki a pályázat műszaki tartalmát. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

14./ NAPIRENDI PONT: 
 

Helyi iparűzési adó elektronikus ügyintézésének bevezetése. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 

 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. 
(III.26.) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 
32/2010. (XII.16.) önkormányzati rendeletének módosítására 

 
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete,. 
 

Szücs Dávid képviselő elhagyta az üléstermet. 
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15./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
20/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelet módosítása. 

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

 Tájékoztatta a Képviselő-testületet a rendelet módosításának okáról, 
az elfogadott rendelet a bizottságokra átruházott hatásköröket nem nevesíti. Mivel a Képviselő-testület 
a 11. napirend tárgyalásánál a települési értéktár létrehozása mellett elfogadta a Társadalmi, Ifjúsági és 
Külkapcsolatok Bizottsága létszámának 7 főről 9 főre emelését, egyúttal ezt a módosítást is javasolta 
elvégezni. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 7 igen, 
1 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014.(XI.13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete. 
 

 
16./ NAPIRENDI PONT: 

 
Kérelem önkormányzati tulajdonú lakás megvásárlására. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 

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

48/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület nem csökkenti a tulajdonát képező 
Celldömölk, Kossuth L. u. 7. fsz. 2. szám alatti 38 m2 alapterületű 
lakás 4.090.000,-Ft összegű eladási árát. 
 

2. Amennyiben nem kerül sor értékesítésre, úgy a lakás a 
továbbiakban szociális bérlakásként kerül hasznosításra. 
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Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Bakó István Városgondnokság vezetője 
 
Határidő:  2015. április 30. 

 
Szücs Dávid képviselő visszatért az ülésterembe. 
 

17./ NAPIRENDI PONT: 
 

Celldömölk Gábor Áron u. 29. III/13. szám alatti lakás további sorsa. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 

 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

49/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület nem jelöli ki értékesítésre a tulajdonát képező 
Celldömölk Gábor Áron u. 29. III/13. szám alatti 93 m2nagyságú 
összkomfortos lakást. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Bakó István Városgondnokság vezetője 
 
Határidő:  2015. április 15. 

 
18./ NAPIRENDI PONT: 

 
Hunyadi utcai park rendbetétele. 

 
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: 
 

50/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület felkéri a Városgondnokságot a Hunyadi utcai park 
rendbetételére és a folyamatos tisztántartására. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Bakó István Városgondnokság vezetője 
 
Határidő:  azonnal 
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19./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tulajdonosi hozzájárulási kérelem. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 

 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

51/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közhasznú Egyesület a 
1859/2 hrsz-on lévő ingatlanának gázellátásához szükséges vezetéket 
elhelyezze a közös ingatlanon. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 

 
 

20./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozás. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 

 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

52/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület kéri Celldömölk Város Önkormányzatának 
felvételét a Mária Út Közhasznú Egyesületbe (8200 Veszprém, 
Házgyári út 7.) intézményi tagként. 
 

2. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Celldömölk Város 
Önkormányzata teljes körű képviseletét az Egyesületben Fehér 
László polgármester látja el, a megbízás visszavonásig érvényes. 

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

A Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozás. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 

 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

53/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület kéri Celldömölk Város Önkormányzatának 
csatlakozását a Klímabarát Települések Szövetségéhez (1126 
Budapest, Böszörményi út 23-25.) 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  
Határidő:  azonnal 

 
Erdélyi Antal és dr. Kovács Zoltán képviselők visszatértek az ülésterembe. 
 

22./ NAPIRENDI PONT: 
 

Alsóságon lévő önkormányzati ingatlanok további sorsa. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 

 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

54/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület meghirdeti a Celldömölk Somogyi Béla u. 37. 
szám alatti ingatlana értékesítését a rajta álló épület lebontási 
kötelezettsége mellett. 
Az eladási ár 1.165.000,-Ft összegben került meghatározásra. 

2. A Képviselő-testület meghirdeti ingyenesen, bontás céljából a 
tulajdonát képező 2748/1 hrsz-ú lakóingatlanát, illetve a pince 
szintjéig a 2906 hrsz alatti területen lévő felépítményt. Az épület 
bontója köteles a szükséges hatósági eljárásokat lefolytatni. 
Az épület bontási munkálataiért az önkormányzat a lebontott 
anyagot ajánlja fel. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Bakó István Városgondnokság vezetője 
Határidő:  2015. május 31., illetve folyamatosan 
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23./ NAPIRENDI PONT: 
 

Celldömölk Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának operatív 
tervezése – munkaanyag véleményezés. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 

 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Fehér László polgármester: 
 

    Pozitívumként emelte ki, hogy a Belügyminisztérium jelölte ki a 
szakembereket Celldömölk város középtávú fejlesztési irányait meghatározó 2014-2020-as Európai 
Uniós tervezési időszakra való eredmények felkészítést szolgáló Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának operatív tervezésére. A Pro Arch Stúdió tervezői összeállították a dokumentum 
helyzetfeltáró munkarészét, tematikus várostérképekre vezették fel az önkormányzati munkacsoport és 
a műhelymunkában részt vállalt partnereik által javasolt fejlesztési elképzeléseket. Javasolta 
munkaanyag elfogadását. 
 
    2./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
    Hiányolta az előterjesztésből az első megbeszélésen említett 
szegregált területek fejlesztését. 
 
    3./ Dummel Ottó műszaki irodavezető: 
 
    Beszélt arról, hogy a részletes anyag, mely 150 oldalas, a honlapon 
megtalálható. Ez a dokumentum a többszöri fórumok megtartása után még egyszer ekkora terjedelmű 
lesz. Legutóbbi megbeszélésükre intézményvezetőket, városi, egyházi vezetőket hívtak, hogy 
véleményezzék az anyagot, értékes hozzászólások voltak. A következő fórum még szélesebb körben 
kerül megtartásra, a lakossági véleményeket is be kell gyűjteni, a szakhatóságok elmondhatják 
véleményüket. Ez olyan anyag, amihez a kiegészítéseket még várják. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 11 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a készülő Integrált Településfejlesztési 
Stratégia helyzetfeltáró munkarészét és a tervezett hálózatos és 
pontszerű fejlesztési célokat. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő:  azonnal 
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24./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tulajdonosi hozzájárulás csapadékvíz-elvezető árok használatára. 

 
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 (1 képviselő érintettség révén nem szavazott): 
 

56/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Bakó Trex Kft. a telephelyén keletkező csapadékvizet megfelelő 
előkezelés után az önkormányzati tulajdonú 1867/27 és 0209/10 hrsz-ú 
nyílt árokba vezesse, az árokrendszer fenntartására üzemeltetési 
szerződést kell kötni. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő:  2015. március 31. 

 
 

25./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztatás fakivágási ügyekről. 

 
Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 

 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadta a Városfejlesztési és Költségvetési 
Bizottság tájékoztatóját az átruházott hatáskörben hozott döntéséről 
fakivágási ügyben az 5. sz. melléklet szerint, valamint jóváhagyta a 
Celldömölk Szalóky S. u. 2-4. szám közötti beteg fűzfa kivágását.  
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Bakó István Városgondnokság vezetője 
 
Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 
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26./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztató pályázatokról. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 

 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
  
 1./ Dummel Ottó műszaki irodavezető: 
 
 Rövid tájékoztatást adott a pályázatokról. A I. szám alatt leírt egy 33 
millió forint összegű elnyert 100 százalékos támogatásban részesülő pályázat. Esélyegyenlőségi 
akcióprogram készül, ami minden egyes uniós pályázat pályázati feltétele. A II. a celldömölki Berzsenyi 
Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola Nagy Sándor téri épületének energetikai felújítása. Olyan 
információik vannak, hogy bármikor megkaphatják az értesítést a támogatásról. Ennek lenne további 
folytatása a tetőszerkezet felújítása, amely építési engedély köteles, ezért egy engedélyes 
tervdokumentáció készítése szükségessé válik. A III. pont az izsákfai szennyvízelvezetés beruházás 
előkészítéséről szóló tájékoztató. A brüsszeli bizottság elvileg jóváhagyta, de nem kapta meg az ország 
az írásos dokumentumokat, e miatt nem írják ki a pályázatot. Áprilisig elhúzódik, de vannak olyan 
feladatokat, amikkel nem tudnak tovább várni, ez a vízjogi létesítési engedély meghosszabbítása, 
valamint a víziközmű vagyon értékelése. A IV. pont alatt az energetikai célú, várhatóan meghirdetésre 
kerülő pályázati lehetőségekről adnak tájékoztatót. Az EU egyik fontos energiapolitikai célkitűzéséhez – 
2020-ig húsz százalékkal mérsékelni a szén-dioxid-kibocsátást – való csatlakozás. Magyarországon a 
szövetséghez eddig 41 önkormányzat csatlakozott, amelyből 23 település nyújtotta be a Fenntartható 
Energia Cselekvési Akciótervét. Csatlakozni kell a szövetséghez az önkormányzatnak és el kell 
készíteni az akciótervet. Várható költségeit befolyásolja, hogy egyedül, vagy más településsel közösen 
végzi. Nagyon szerteágazóan próbálják a város energiahasznosítását racionalizálni, több pályázatra 
kell külön-külön benyújtani lehetséges intézkedéseket. Az előkészítés 4-5 millió forintos kiadásnak 
tűnik. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Kérte a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy Celldömölk Város 
Önkormányzata csatlakozzon a Polgármesterek Szövetségéhez és a Fenntartható Energia Cselekvési 
Tervet készíttesse el.  
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 11 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2015.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület elfogadja az „Esélyegyenlőségi akciók és 
szervezetfejlesztés a Celldömölki Járásban” tárgyú ÁROP-1.A.3-
2014-2014-0048 azonosító számú pályázat támogatási 
értesítéséről szóló tájékoztatást, és felhatalmazza Fehér László 
polgármestert a projekt Támogatási szerződésének aláírására. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
Határidő: azonnal 
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2. A Képviselő-testület elfogadja a „Celldömölki Berzsenyi Dániel 

Gimnázium és Szakképző Iskola épületének energetikai felújítása 
– Celldömölk, Nagy Sándor tér 13.” tárgyú KEOP-2014-
4.10.0/F/14-2014-0119 azonosító számú pályázatról szóló 
tájékoztatást. 
A Képviselő-testület felkéri a műszaki irodát, hogy indítsa el a 
gimnázium épület tetőszerkezetének cseréjére vonatkozó építési 
engedély szintű terveztetést. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
Határidő: azonnal 
 

3. A Képviselő-testület elfogadja az Izsákfai szennyvízelvezetés és 
tisztítás beruházás előkészítéséről, a vízjogi létesítési engedély 
meghosszabbításával kapcsolatos tervezői szerződésről, valamint 
a víziközmű-vagyon értékelése szerződésről szóló tájékoztatást. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
Határidő: azonnal 
 

4. Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi 
szándékát a „Polgármesterek Szövetségéhez” való csatlakozásra 
és a Fenntartható Energia Cselekvési Terv elkészíttetésre. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, a nyílt ülést 19.40 órakor 
bezárta. Bejelentette, hogy a szünetet követően a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja 
munkáját. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Farkas Gábor Fehér László 
 jegyző polgármester  


