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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. április 28-án 13 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, Majtényi László – Vas megye Közgyűlésének 
elnöke, Kovács Levente – Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Pintér Richárd – a Sárvári 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnoka, Kocsis Péter – Celldömölki Önkormányzati 
Tűzoltóság parancsnoka, Futó István könyvvizsgáló, Kiss Lilla pénzügyi irodavezető, Dummel Ottó 
műszaki irodavezető, 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, Tulok Gabriella szakreferens, Gyuricza Imre szakreferens, Nagy 
Tímea – az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagja, Dr. Györéné Losoncz Andrea – az Új 
Kemenesalja főszerkesztője, a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. munkatársai, Hajdu Ibolya, 
Sági Pálné és családja, Sugár Judit a Szombathelyi Zsidó Hitközség részéről 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a Képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapította, 
hogy a megválasztott 11 képviselő közül mind a 11 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./ Beszámoló a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi 
tevékenységéről és Celldömölk város tűzvédelmi helyzetéről. 

 Előadó: Pintér Richárd tűzoltó százados, tűzoltóparancsnok 

 

3./ Beszámoló a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2014. évi 
tevékenységéről. 

 Előadó: Kocsis Péter tűzoltóparancsnok 
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4./ Kemenesaljai Egyesített Kórház és a Népjóléti Szolgálat között 
fenntartói jóváhagyással kötött betegélelmezésre vonatkozó – 
szolgáltatási szerződés ügye. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

5./  A 2014. évi költségvetési rendelet végleges módosítása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

6./ Beszámoló a 2014. évi pénzügyi terv teljesítéséről. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

7./ A Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjének zárva tartása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

8./ A Népjóléti Szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtásának 
ellátásához kapcsolódó felmérés eredménye. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

9./ Beszámoló a helyi adók teljesítéséről. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

10./ A Vas Megyei Kormányhivatal önkormányzati működést érintő 
javaslatának megtárgyalása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

11./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 22/2013.(X.30.) 
lakásrendelet módosítása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

12./ Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési 
tervének módosítása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

13./ A Celldömölki Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 
Szabályzata. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

14./ Bizottsági tagok megválasztása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

15./ A sportpályán folyó közlekedési oktatás miatti panasz.  

 Előadó: Fehér László polgármester 
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16./ Izsákfai városrész szennyvízelvezetés megoldása tárgyú 
támogatási kérelem benyújtásához szükséges konzorciumi 
szerződés. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

17./ Ság hegyi ingatlan további sorsa. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

18./ Középiskolai támogatás. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

19./ Közmeghallgatás alkalmával felvetett problémák megoldása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

20./ Tájékoztató fakivágási ügyekről. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

21./ Pályázati lehetőségek. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

22./ A József Attila u. 2. szám alatti kosárlabda csarnok jövőbeni 
üzemeltetése. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

23./ A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás megállapodásának módosítása. 

 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

 A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
A napirendi pontok tárgyalása előtt ünnepélyes keretek között kitüntetés és elismerések átadására 
került sor. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
    2001 óta minden év április 16-án a holokauszt magyarországi 
áldozataira emlékezünk. 2014 a 70 évvel ezelőtti sajnálatos történésekre emlékezve lett a holokauszt 
emlékéve. 

Körünkben van Sági Pálné, Kati néni, aki 1944-ben 19 éves volt, s négytagú családjából egyedül ő 
maradt életben, és tért haza Auschwitzból. 

Az emberi létezés alapja az emlékezet. Akinek nincs emlékezete, nem él, mert maga az emlékezet az 
élet. A holokauszt az ember tragédiája, az emberiség és emberiesség ellen elkövetett szörnyűséges 
tettek sorozata. A magyar zsidóság is a magyar nemzet része volt. A gyalázatos korszaknak 
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megszívlelendő és tragikus üzenete: minden magyar állampolgár felelős minden magyar állampolgárért, 
legyen zsidó, roma vagy bármi más. 

Ezen gondolatok jegyében kérte, hogy ünnepeljék most az életet, hogy Kati néni ma is itt lehet közöttük. 

 
 Majtényi László, Vas Megye Közgyűlésének elnöke: 
 
 A kitüntetés átadása előtt elmondta, hogy polgármester úrral abban 
egyeztek meg, hogy nem egy egyszerű szolgálati időért járó kitüntetést adományoznak Sági Pálnénak, 
hanem Vas Megyei Közgyűlés elnökének emlékérmét. Megbecsülést érdemlő életútjáért, 
segítőkészségéért, példamutató emberi tartásáért számára a közgyűlés elnökének emlékérmét 
adományozza 2015. április 28-án. Azt hiszi, hogy ez a bővített mondat sok mindent elmond, de nem 
mondja el azt a fájdalmat, ami százezer honfitársuknak jutott. A kitüntetés átadásával jó erőt, 
egészséget, sok boldogságot kívánt Kati néninek családja körében. 
 
 Sugár Judit, a Szombathelyi Zsidó Hitközség képviselője: 
 
 A Zsidó Hitközség nevében megtisztelve érzi magát társaival együtt. 
Tiszteletreméltónak tartja, amit a megyei közgyűlés elnöke és Celldömölk város polgármestere 
véghezvitt, megható részt venni ilyen pillanatokon. Kati néninek jó egészséget, az adományozóknak 
pedig sok sikert kívánt. 
 
 Sági Pálné: 
 
 Nagy örömmel és meglepetéssel vette át az emlékérmet, melyre nem 
számított, tisztelettel köszöni. Elmondta, hogy 66 éve él Celldömölkön, nagyon sok embert ismer. 
Harminckét évet – egy helyen – dolgozott a papírüzletben. Szólt lányáról, vőjéről, unokájáról, akikben 
nagyon sok örömét leli. Ezt követően az évforduló alkalmából szüleihez írt verset olvasta fel. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Ajándék átadása mellett Ő is jó egészséget kívánt Kati néninek. 
Megköszönte Kati néni emlékiratát, melyet részükre átadott. 
 
Még két ünnepi pillanathoz kérte a jelenlévők türelmét.  
 
A Magyar Gyorsíró és Gépíró Szövetség 2015. évi bajnokságán Kovácsné Horváth Andrea, az 
önkormányzati hivatal munkatársa gyorsírásból  I. helyezést ért el, összetett versenyben (gyorsírás-
gépírás) pedig II. lett, melyhez gratulált. 
 
Ezt követően Grünwald Stefániától, a Kemenes Vulkánpark igazgatójától köszönt el, aki 2013. 
áprilisában került az intézmény élére. Igazgató asszony a múlt héten jelezte, hogy Szombathelyen a 
Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetői posztot megpályázta, és a szombathelyi önkormányzat 
képviselő-testülete egy tartózkodással elismerve eddigi munkáját kinevezte ennek az intézménynek a 
vezetésére. Itt Celldömölkön úttörő feladat volt rá bízva, egy látogatóközpont nem hasonlítható más 
intézményhez. 
 
 Grünwald Stefánia igazgató: 
 
 Emlékszik, amikor két évvel ezelőtt meleg szeretettel fogadta 
Celldömölkön a Képviselő-testület, ami végig megmaradt, melyet megköszönt. Élete nehéz periódusát 
élte akkor, az a bizalom, szeretet, amit itt kapott, emberi szempontból megfizethetetlen, 
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visszaadhatatlan. Reméli, hogy Ő is tudott segíteni ennek a városnak, a Vulkánparkot sikerült elindítani, 
a kietlennek tűnő épületet sikerült belakniuk, látogatókkal megtölteni. Bízik abban, hogy a Vulkánpark 
be fogja váltani a hozzá fűzött reményeket. A múlt héten kötöttek a magyarországi látogatóközpontokkal 
olyan megállapodást, hogy a nemzeti alaptanterv része legyen ezeknek a látogatóközpontok 
látogatásának a megtekintése, így nemcsak a turistákra számíthatnak, akiknek a száma szépen 
emelkedik a nyitási évhez viszonyítva. Ebben a városban nagyon jó közösséget ismert meg, a közös cél 
érdekében különféle érdekeket félretéve együttműködve tudnak dolgozni, ez látszik a város fejlődésén. 
Hasonló méretű kisvárosokhoz hasonlítva mindig büszkén mondta, hogy Celldömölk ennél sokkal 
nagyobb eredményt tudott felmutatni. Kívánja, hogy ezt az összefogást, a közös cél érdekében való 
együttműködést, együtt munkálkodást tartsa meg a város, mert csak így lehet előrelépni.  
 
 Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Az előző és a mostani Képviselő-testület nevében is mondhatja, hogy 
sokat köszönhetnek Grünwald Stefániának. Sokkal többre képes, mint ami feladatot el kellett 
Celldömölkön látnia. Ezért érezték, hogy nem sok időt fognak együtt tölteni. Sokat segített, számukra is 
ismeretlen, újszerű intézményt sikerült beindítania. Tanácstalanul álltak, hogy ezt ki fogja ország-világ 
előtt bemutatni. A testület tanácstalansága és az intézményvezető mélypontja egybeesett, és végül 
sikerült olyan intézményt elindítani, az általa bevezetett kollégák valamikor nélküle is el fogják tudni látni 
a feladatot. Nem szabad elfelejteni, hogy Grünwald Stefánia visszakerült oda, ahol a helye van. Az 
ottani feladatai mellett gondolatai néha visszaszállnak Celldömölkre. A segítségére továbbra is 
számítanak.  
 
 Grünwald Stefánia: 
 
 Az új feladata nem azt jelenti, hogy egyik napról a másikra eltűnik 
Celldömölkről. Segít a megbízott utódjának, valamint van folyamatban lévő pályázat, amit szeretne 
végigvinni. Bármilyen kérdésben tud segíteni, akkor számíthatnak rá. 
 
  
 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: 

Március 
27. A Vulkán fürdő tulajdonosi értekezletén vett részt. 

Este a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület vendége volt Koncz Gábor színész. 
29. Erdélyi János rendező „A háború mindennapjai” című dokumentumfilmjének vetítésére volt 

hivatalos, ahol az est díszvendégét, Gyarmathy Lívia filmrendezőt is köszöntötte. 
30. A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnökségi ülésén vett részt mint a szakági szövetség 

alelnöke. 
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Április 
1. Karácsony Ágnes, a 168 óra újságírója készített vele interjút a városunk díszpolgáráról, Kiss 

Péterről készülő kötet számára. 
7. Egy KEOP-os pályázattal kapcsolatban folytattak egyeztetéseket egy céggel. 
9. A TÖOSZ gyűlésén lengyel László alpolgármester és Karádi Mihály bizottsági elnök képviselte 

a várost. 
10. A Kemenesaljai Egyesített Kórházban épülő szakrendelő-intézet bokréta ünnepségét tartották, 

a városvezetés nevében üdvözölte a beruházást. 
Délután a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság éves értékelő ülésén vett részt. 

13. Rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze két témában, de az ülés határozatképtelennek 
bizonyult. 

14. A Celldömölki járás és a Sárvári járás fiataloknak szóló katasztrófavédelmi vetélkedőjén 
Lengyel László alpolgármester képviselte a városvezetést. 

15. A MOATSZ elnökségi ülésén vett részt. 
16. Dr. Tőzsér Máriával gyerekorvossal folytatott egyeztetést a gyermekorvosi körzetek helyzetével 

kapcsolatban. Tőzsér doktornő és Palatka doktor úr körzetében is ezer fő alá csökkent a 
kártyaszámuk. A város elég nagy energiát fektetett abba, amikor az egyik gyerekorvos elhunyt, 
a másik pedig nyugdíjba vonult, hogy megtartsa a lehetőségét annak, hogy Ságon vegyes 
körzet, Celldömölkön két gyerekkörzet és háziorvosok működhessenek. Most a gyerekorvosok 
azzal szembesülnek, hogy a kórházból viszik az újszülötteket a háziorvoshoz. Ha ez a 
tendencia folytatódik, nem tudják továbbvinni. Erdélyi Antalnak volt kérése, hogy Ságon 
engedélyezzék a vegyes körzetet, hogy ne kelljen Celldömölkre jönni, ugyanakkor 
Celldömölkön háziorvosok ne fogadjanak gyerekeket és Ságon sem fogadjanak celldömölki 
gyerekeket. Nem lenne szerencsés, ha nem lenne gyermekorvosi körzet.  

 Délután a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület a Tulipán fesztiválra készülve részt 
vállalt a városközpont takarításában, szebbé tételében. 

17–19. Tulipán fesztivál zajlott, pénteken este kezdődött a népművészeti kiállítással és a néptánc-
találkozóval, másnap az sokrétű programok közül a Piramis együttes koncertje emelkedett ki, 
vasárnap pedig a gyerekek számára hívott városnéző kisvonat volt a legnépszerűbb attrakció. 

18. A KH Bank hagyományos sportvetélkedőjén, labdarúgó- és kézilabda-bajnokságán köszöntötte 
a résztvevőket. 

20. Az Exim Bank nagykanizsai fiókjának igazgatójával, Varga Balázzsal folytatott egyeztetést az 
ügyben, hogy a kis- és középvállalkozásoknak kedvezményes lehetőségeket nyújtsanak. 
Egyeztetést folytatott dr. farkas Péter kórházigazgatóval is a kórház helyzetével kapcsolatban. 
Lengyel László alpolgármester a városvezetést képviselte a helyi védelmi bizottság ülésén, 
majd a városi rendőrkapitányságon tartott programon. 

23. A Vulkán fürdő tulajdonosi értekezletén vett részt. 
A Kemenesaljai Művelődési Központ és könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára által hirdetett 
Kresznerics-vetélkedő díjátadó ünnepségén Lengyel László alpolgármester képviselte a 
városvezetést. 

24. A Soltis Lajos Színház által szervezett színházi találkozón köszöntötte a részt vevő társulatokat. 
25.  A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság közös 

rendezvényén Söptei Józsefné alpolgármester képviselte a városvezetést. 
26. A 24. alkalommal megtartott Bárdos Fesztiválon köszöntötte a házigazda-szervező Liszt Ferenc 

vegyeskart, valamint a három vendégkórust, a jánosházi, a mohácsi és a zalaapáti 
együtteseket. 
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     HOZZÁSZÓLÁSOK: 

     1./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
    A Hunyadi utcai lakók érdeklődtek, hogy az utca teljes hosszában 
megtörténik-e a járdaépítés. Örülnének, ha a kertészet melletti útszakaszon is megépülne a járda. 
Szorgalmazta a védőnői szolgálat méltó körülmények között történő elhelyezését. Nem tűr halasztást, 
valamilyen megoldást kell találni. Olyan információja van, hogy a rendelőintézet épületével a 
kormányhivatalnak más elképzelése van, így kizárt, hogy ott elhelyezzék a védőnői szolgálatot. A 
gyermekorvosi körzetekkel kapcsolatban elmondta, hogy az újszülött osztályon kiváló pápai 
gyermekorvos dolgozik, sok kismamának felkeltette az érdeklődését. Pápán és Sárváron is befogadó 
készek a gyermekorvosok. Megkérdezte, hogy a kontyos udvari homokozóban mikor fog megtörténni a 
homokcsere. Szeretné, ha a játszóudvar egy alacsonyabb kerítéssel 5-10 méteres szakaszon az 
udvarrészt bekerítenék.  
 
    2./ Bakó István, Városgondnokság igazgatója: 
 
    Elmondta, hogy a Hunyadi utca felújítása a Start munkaprogram 
keretében történik. Ezt a járdát gyorsabban meg lehetne építeni, ha gépeket alkalmaznának, de ebben 
a programban az emberek foglalkoztatásáról van szó, hasznos munkavégzésről. A pályázat arról szólt, 
hogy 40x40 cm-es betonlapok felújítása és törött lapok pótlása. Feszes ütemben dolgoznak így is. Ez 
után következik az Árpád utca első szakasza és a Sági utca a Temesvár utcától a Tescoig, és azzal a 
program véget ér. Ezt majd követi egy úgynevezett helyi program, de azt is kötötten kell végezni. A 
homokcserét el fogják végezni, egy kis türelmet kér, mivel a teherautó javítás alatt van.   
 
    3./ Fehér László polgármester: 
 
    A legutóbbi ülésen is elismerte, hogy nem jó körülmények között 
dolgozik a védőnői szolgálat, a legszükségesebb javításokat elvégzik és meglátják hogyan alakul a 
rendelőintézet sorsa. Akkor is elmondta, hogy a fogorvosi és háziorvosi körzetekkel együtt kell majd 
kezelni ezt a problémát. Szeptember végén, október elején a rendelőintézetből minden funkció bekerül 
a kórházba. 
 
    4./ Bakó István igazgató: 
 
    Alpolgármester asszonnyal, jegyzővel megtekintették a védőnői 
szolgálat helyiségeit. Megbeszélték, hogy a hátsó helyiségben leverik a vakolatot és légző vakolattal 
látják el. Az ott dolgozók tudomásul vették és elfogadták. 
 
    5./ Dr. Kovács Zoltán képviselő: 
 
    Beszámolt arról, hogy április 22-26-áig az erdőszentgyörgyi 
testvérvárosban vettek részt a Szent György Napi rendezvényeken. A hosszú étért pótolták őket az ott 
szerzett pozitív élmények. Eddig nem állt módjában megismerkedni a testvérváros vezetésével, a 
fesztivál megszervezésének a módját kiválóra minősítette. Megismerhették Erdélynek egy nagyon kis 
részét, hogyan élnek az erdélyi magyarok elszakadva az anyaországtól. Középiskolai diákok is tagjai 
voltak a delegációnak, akik médiaprogramban vettek részt. Átadta Csibi Attila, Erdőszentgyörgy 
polgármesterének üdvözletét és megköszönte, hogy részt vehetett az erdőszentgyörgyi rendezvényen. 
Polgármester úrtól megkérdezte, hogy az útépítésekről szóló előterjesztés miért nem került be az áprilisi 
ülésrendbe. 
 
 



8 
 

    6./ Fehér László polgármester: 
 
    Elmondta, hogy Dr. Kovács Zoltán, a Társadalmi, Ifjúsági és 
Külkapcsolatok Bizottsága elnökeként szeretne megismerkedni valamennyi testvérvárossal. Bízik 
abban, hogy lesz módja eljutni a két olasz és ausztriai testvérvárosba is.  
Az útépítésekről szóló előterjesztés egyrészt a gimnázium felújítására beadott pályázat miatt nem került 
ma előterjesztésre, másrészt minden képviselő írásban beadja, hogy a körzetében mit tart 
szükségesnek elvégezni. Ennek függvényében fognak dönteni arról, hogy milyen útkarbantartásra lesz 
lehetőség. 
 
    7./ Erdélyi Antal képviselő: 
 

   A részönkormányzat ezt a feladatot elvégezte, részletesen leírásra 
került. Azon dolgoztak egy hónapig, hogy ez évre tervezett munkáik meglegyenek. Ezt a javaslatot 
fenntartják a továbbiakban is.   
 
    8./ Bakó László képviselő: 
 
    Februárban beadott levelében leírtakat továbbra is fenntartja. Kérte, 
hogy májusra minden képviselő gondolja át, hogy körzetében milyen feladatok vannak és a lehetséges 
pénzkeretek összegében közösen hozzanak egy megállapodást.   
 
Söptei Józsefné alpolgármester elhagyta az üléstermet. 
 
    9./ Karádi Mihály képviselő: 
 
    Valóban Bakó László és Erdélyi Antal is leadták a körzetükben 
szükséges munkák listáját. Bizottsági és képviselő-testületi ülésen az volt a megállapodás, hogy a 
májusi bizottsági ülések előtt minden egyéni körzet képviselője adja le az igényeket. Bizottsági ülésen 
valamennyi képviselő részvételével helyszíni bejárást fognak tartani a leadott igények alapján.  
 
    10./ Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár igazgatója: 
 
    A május hónapban megtartásra kerülő rendezvényekről tájékoztatta a 
Képviselő-testületet és a lakosságot: 
 
- Május 1-én délután retro majális lesz a ligetben helyi zenészek fellépésével. 
- Május 15-16-17-én a Celldömölki Makett Klub fogja megszervezni a kiállítást és versenyt. 
- A következő hév végén, május 22-23-24-én az Alsósági Tavaszi Napok kerülnek megtartásra. 
- Május 29-30. Rock Fesztivál és motoros találkozót rendeznek, tartalmas program minden korosztály 

számára. 
 

    11./ Fehér László polgármester: 
 

   Javasolta, hogy a májusi bizottsági ülésen a gazdasági társaságok 
beszámolóját és az útépítéseket tárgyalják csak. 
   
 A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a 
következő határozatokat hozta: 
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64/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

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

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 

 
 

65/2015.(IV.28.) 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: 
 

Beszámoló a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi 
tevékenységéről és Celldömölk város tűzvédelmi helyzetéről. 

 
Előadó: Pintér Richárd tűzoltó százados, tűzoltóparancsnok 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Pintér Richárd tűzoltóparancsnok: 
 

 Elmondta, törvényi előírás, hogy beszámoljanak a 
tűzoltóparancsnokság tevékenységéről. Örömteli dolog, hogy negyven százalékkal csökkent a 
beavatkozások száma, ebben jelentős szerepet játszik a Celldömölkön működő önkormányzati 
tűzoltóság. Ők a helyszínen vannak, rövid időn belül beavatkoznak, ezzel elkerülhető, hogy nagy 
kiterjedésű, nagy kárral járó esetek legyenek. A sárvári parancsnokságnak 87 településre terjed ki a 
tevékenysége, egy magasabb riasztási fokozattal jelentkező káresemény volt Celldömölk külterületén 
lábon álló gabona, rendre vágott szalma égett. Az éves képzési tervben szereplő feladatokon kívül 
különleges gyakorlatokat is végeztek, mint például a Csényében kialakított bázison füsttel telített 
szituációt gyakoroltak. A városban nagymértékben kapcsolódik sziklás, szakadékos gyakorlat, melyet 
végrehajtottak. Ezen a megye összes tűzoltósága képviseltette magát. Polgári védelmi feladatokkal a 
tűzoltóság a katasztrófavédelmi megbízottakon keresztül érintett. Hatósági feladatokban is egyre jobban 
kiveszik a részüket, hatósági szemléket folytatnak, a feltárt jegyzőkönyvi eredményt továbbítaniuk kell a 
hatósági osztálynak további intézkedésre. Azt is elmondta, hogy Celldömölk tűzvédelmi helyzetével 
kapcsolatban sajnálatos eseménysorozatok történtek, ami valamennyire rontotta a statisztikát. Ezeket a 
tűzokozókat a rendőrség felderítette, eljárás alá is vonta őket, meg is szűntek ezek a tűzesetek. 
Kiemelte az ifjúsági nevelést, az iskolákban sok esetben a katasztrófavédelmet választották. 
Kihangsúlyozta, hogy a celldömölki tűzoltók szakmailag jól végzik a munkájukat, jó minősítést tudtak 
mindig adni. 
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 2./ Kovács Levente, a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
vezetője : 
 
 Az előbb elhangzottakhoz hozzá fűzte, hogy a katasztrófavédelem 
nemcsak tűzvédelemmel, hanem iparbiztonsággal, polgárvédelemmel hatósági munkával is foglalkozik. 
Celldömölk tűzvédelmi helyzetét jónak nevezte, melynek a celldömölki önkéntes tűzoltóság tagjai is 
részesei. A Kemenesaljai Mentőcsoport tagjai átestek a minősítésen, elsődlegesen árvízvédelemi, de 
egyéb feladatokat is végre tudnak hajtani. Az önkormányzat támogatásával a múlt évben 
katasztrófavédelmi ifjúsági verseny került megszervezésre Celldömölkön. Külső védelmi tervvel 
rendelkezik Celldömölk városa, köszönhetően az OPÁL Tartálypark veszélyes üzemnek. A gyakorlatok 
megtartásra kerülnek, az ivóvíz-bázissal kapcsolatban is végrehajtásra került gyakorlat. Iparbiztonság 
tekintetében két járásra terjed ki illetékességük, ellenőrzéseket viszonylag sűrűn folytatnak le. A 
hatósági munkát integrált módon folytatják le a tűzvédelem, munkabiztonság érdekében. Megnövelték 
az ellenőrzések számát, a bírságok száma nem növekedett. Felhívta a lakosság figyelmét, hogy a 
jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy ki kell szabni a bírságot, melynek mértékét minimum – maximum 
összegben határozzák meg. Megszűnt a korábbi mérlegelési lehetőség a bírság kiszabásáról. Tizenkét 
tűzvizsgálati eljárást folytattak le, ennek 82 százalékában meg tudták állapítani, hogy mi volt a tűz 
keletkezésének oka. A jövőben is az emberek biztonsága érdekében fognak tudni dolgozni, több mint 
66 ezer ember biztonságáért felelősek. Ezt követően szólt arról, hogy március 5-i hatállyal megváltozott 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A növényi hulladék égetése érinti a lakosságot. Úgy rendelkezik 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, hogy belterületen tilos növényi hulladék égetése, amennyiben 
más jogszabály nem rendelkezik. Celldömölk esetében van más jogszabály, mivel a helyi rendelet 
jogszabálynak minősül. Az önkormányzat meghatározza, hogy mely napokon, milyen órában van 
lehetőség a növényi hulladék égetésére. Külterületen való növényi hulladék égetéséhez 3 ezer forintos 
illetékbélyeggel ellátott kérelem benyújtásával a tervezett égetés előtt tíz nappal kell benyújtani a sárvári 
kirendeltségre. Pótnapot is kérnek megjelölni. A kérelmező határozattal meg fogja kapni az engedélyt, 
az égetést elvégezheti úgy, hogy ne keletkezzen tűz. Itt vetődik fel a Ság hegy kérdése. Jelenleg a 
szabályzók többfélék. Zártkerti ingatlan, mint fogalom megszűnt. A Ság hegyen történő égetéshez 
szükséges az engedély beszerzése. A tudomásukra jutott égetéseknél az eljárást le kell folytatniuk, ami 
tűzvédelmi bírság kiszabásával jár együtt. Amennyiben tüzet okozott, ezek a bírságok jelentősek. 
  
 3./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Elmondta, hogy Celldömölk önkormányzata korábban alkotott ebben a 
témában rendeletet. Akkor korlátozó jelleggel került be az a két nap, amikor lehet tüzes gyújtani. 
Kedden és pénteken 9-17 óra között lehetséges. Ami akkor korlátozás volt, most lehetőség lett. A helyi 
rendeletet lehet módosítani, ha a Képviselő-testületnek más elképzelése van. Elmondta, hogy a Ság 
hegy egyértelműen külterület, a pityervári városrészen is vannak olyan területek, amelyek külterületnek 
minősülnek. 
 
 4./ Nagy László képviselő: 
 
 Megköszönte a tűzoltóság munkáját abból az apropóból, hogy május 4-
én lesz Szent Flórián ünnepe, ami a tűzoltók napja. Külön köszönetet érdemel a hivatásos és önkéntes 
állomány, gratulál ahhoz a munkához, amit Celldömölkön végeznek, szabadidejüket feláldozzák, hogy 
mások életét, értékeit óvják, védjék. Van ismerőse is, aki a gimnáziumból elvégezte a tanfolyamot és 
társaival nagyon jól érzik magukat az önkéntes tűzoltóságnál. Véleménye szerint Magyarországon a 
tűzoltókban bíznak meg a legjobban. Felajánlotta a segítségét, ha szükség van rá. 
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 5./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Mint város, nem örültek annak, hogy a tűzoltóság elkerült 
Celldömölkről, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján el kell mondani, hogy ez az átalakulás beváltotta 
a hozzá fűzött reményeket, nem érintette a várost negatívan. Ennek is köszönhető, hogy celldömölki 
kötődésű fiatalember került a sárvári katasztrófavédelmi kirendeltség élére, aki fontosnak tekintette, 
hogy minden meghívásnak eleget tegyen. Átérzik a város működésével kapcsolatos problémát, eddig 
csak segítséget kaptak tőlük. Ezzel egyidejűleg megerősödött, ismertté vált a helyi celldömölki 
tűzoltóság, biztonságban érezheti a város magát. Az is fontos, hogy a helyi tűzoltóságot olyan ember 
vezeti, aki hosszú évek óta a szakmai tudását ennek szentelte, szinte a semmiből kiépült ez a 
szervezet. Megköszönte mind a helyi, mind a hivatásos tűzoltóság városban végzett munkáját. 
 
 6./ Lengyel László alpolgármester: 
 
 Elmondta, hogy sok rendezvényen vett részt, amit a sárvári 
kirendeltség szervezett. A lakosság, a térségben élők biztonságára felügyelnek, jól felkészült csapat 
vigyáz az itt élők biztonságára. A celldömölki tűzoltóság kapcsán is elhangzott, hogy nem pusztán a 
szakmai munka, amiben látványos fejlődés tapasztalható, komoly civil hozzáadott érték is van. 
Megköszönte a tűzoltóság munkáját, és kérte, hogy ezzel a lelkesedéssel folytassák. 
 
 7./ Fehér László polgármester: 
 
 Emlékeztette a jelenlévőket arra az időre, amikor a sportlétesítmény 
fejlesztésére nyert pályázattal egyidőben el kellett onnan költözni a tűzoltóságnak. A Koptik O. utcában 
jelölt ki az önkormányzat számukra helyet, aminek nem nagyon örültek. Folyamatosan tudtak építkezni, 
ma már jó pár családnak megélhetést biztosít. Kérte a tűzoltóság jelen lévő képviselőit, hogy az 
önkormányzat köszönetét és jókívánságait tolmácsolják munkatársaiknak itt Celldömölkön és Sárváron 
is.  
  
 A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

66/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a Sárvári Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről és Celldömölk város 
tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
 

  
3./ NAPIRENDI PONT: 

 
Beszámoló a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2014. évi 
tevékenységéről. 

 
Előadó: Kocsis Péter tűzoltó parancsnok 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
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HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Kocsis Péter tűzoltó parancsnok: 
 
Örül annak, hogy jelenlegi státuszukban ez az első év, amikor 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete előtt részletesen beszámolhat munkájukról. 
Ismertette szervezeti felépítésüket, a katasztrófavédelem területén végbement változásokat. A 
celldömölki műveleti körzetben látják el elsődlegesen feladatukat. Szakmai tevékenységüket a Sárvári 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság ellenőrzi szakmai tevékenységüket, gazdálkodásukat. Az 
önkormányzati tűzoltóság, hogy működhessen, a Belügyminisztérium központi forrásából havi jelleggel 
jut támogatáshoz. A celldömölki tűzoltóság 7-16 óra között négy fővel, a készenléti szolgálatot egy fővel 
látja el. 2013-ban 179 alkalommal kaptak riasztást, 2014-ben 123 esetben végeztek vonulást.  A térség 
tizenkilenc települését érinti, esetenként elhagyják a körzetet is, az ajkai, sárvári tűzoltóknak 
segítségnyújtást tudnak biztosítani. Sajnos haláleset is történt, tűzeset következtében két fő 
elhalálozott, a csöglei pálinkafőzde felrobbanása két fiatal halálát okozta. Egy másik esetnél műszaki 
mentés kellett, egy idős úr esett kútba és elhunyt. A mentőszolgálat 14 alkalommal állapított meg 
elsődlegesen súlyos sérülést, többségében közúti közlekedési baleset volt. Mintegy 18 millió forintot 
fordított az önkéntes tűzoltó egyesület a laktanya fejlesztésére. Távlati céljuk egy második fecskendő 
gépjármű beszerzése, ehhez pályázat útján keresnek forrást. Az önkéntes tagok bővülő létszáma 
indokolná, hogy legyen második számú gépjárművük is. Főfoglalkozású tűzoltókkal oldják meg 
elsősorban a nappali műszakban a mentési munkákat. Az önkéntesekkel akkor tudnak számolni, ha 
munkájukat leteszik és bejelentkeznek, hogy feladatot vállalnak. A múlt évben elkezdték az 
ifjúságnevelést. A nyári szünetben csellengő fiatalokat behívják a tűzoltóság épületébe, megtetszik 
nekik, van hova tartozniuk és fegyelmet szoknak. Ifjúsági tagozatot hoztak létre. Örömmel mondta el, 
hogy nem volt olyan celldömölki tűzoltó, aki ne 90 százalék felett teljesített volna, jó hírük van a 
budapesti tűzoltósági szakiskolában. Az önkormányzati tűzoltóság ad otthont a celldömölki járási 
mentőcsoportnak.  

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

67/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a Celldömölki Önkormányzati 
Tűzoltóparancsnokság tájékoztatóját a Celldömölki Önkormányzati 
Tűzoltóság 2014. évi tevékenységéről. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

4./ NAPIRENDI PONT: 
 

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

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

 
 Felelevenítette a Kemnesaljai Egyesített Kórház életében végbement 
változásokat. A kórház teljesen állami fenntartásba került. Adósságállománya elérte a 200 millió forintot, 
a Népjóléti Szolgálat felé fennálló tartozásuk 30 millió forint. A Népjóléti Szolgálat biztosítja az ételt a 
kórház részére, de még az alapanyag árát sem kapják meg. Ez nem kötelező feladata az 
önkormányzatnak, felvetődik a kérdés, hogy meddig lehet ezt az ügyet húzni. Várjon az önkormányzat 
még egy-két hónapig, vagy kezdeményezze a szerződés felbontását, felvetődik a kérdés. A Rákóczi 
utcai konyha felújítására a költségvetésben elkülönített forrás van. Ugyanakkor kapacitásvesztés lesz, 
amit pótolni kell. Amennyiben nem sikerül a pótlása racionális döntéseket kell végrehajtani, vagy 
drágább lesz a konyha fenntartása. Dr. Farkas Péter főigazgató úrral megbeszélték, hogy az adósság 
ügyében a győri központtal kell a kapcsolatot tartani.  
 
 2./ Lengyel László alpolgármester: 
 
 Gondolatébresztőként elmondta, hogy a Magyar Államkincstár 
honlapján fellelhető a központi költségvetés tartozásállománya, ami havonta frissül. Eszerint a 
celldömölki kórház adósságállománya 199 millió forint. Érdemes megnézni, hogy más kórházak, egyéb 
intézmények milyen adósságállománnyal küzdenek. Az egészségügyi intézmények finanszírozását 
állami szinten kellene megoldani és nem helyi szinten generálni. 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 A Képviselő-testületnek azt kell eldönteni, hogy egy, vagy két hónap 
haladékot adnak a kórháznak, van 30 napos felmondási idő.  
 
 4./ Sulyok Krisztina – a Népjóléti Szolgálat mb. vezetője: 
 
 Kérte a Képviselő-testület engedélyét, hogy a konyha három 
dolgozójával – akinek munkaszerződése április 30-ával lejár – meghosszabbíthassák a szerződést attól 
függetlenül, hogy a testület mit dönt a szolgáltatás továbbfolytatásáról. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Amíg nem nincs döntés a betegélelmezésre vonatkozó szerződés 
ügyében, addig kell meghosszabbítani a dolgozók szerződését. Ez munkáltatói hatáskör. 
 
 6./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Kérte a Képviselő-testületet, hogy az intézményvezetőnek azt a 
javaslatát fogadja el, hogy augusztus 31-ig megtarthassa a konyhán dolgozók létszámát. Nyáron 
szabadságot is ki kell adni, ott folyamatosan kell főzni. 
 
 A Képviselő-testület az elhangzottak alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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68/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület a Kemenesaljai Egyesített Kórház és a 
Népjóléti Szolgálat között meglévő szerződés felmondásáról a 
2015. júniusi ülésén dönt. 

 
2. A Népjóléti Szolgálat szociális konyháján határozott idejű 

munkaszerződéssel rendelkező dolgozóinak az intézményvezető 
2015. június 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 

 
 

5./ NAPIRENDI PONT: 
 

A 2014. évi költségvetési rendelet végleges módosítása. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 

 
    Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költségvetési 
rendelet módosítása a 2014. évi zárszámadás előtt indokolt az önkormányzatot érintő MÁK előirányzat-
módosítások, az intézmények II. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításai, továbbá a könyvelés 
zárása során történt átcsoportosítások miatt. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

69/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület az intézmények 2014. II. féléves saját hatáskörű 
előirányzat módosításait jóváhagyja az alább felsorolt előirányzat-
módosításoknak megfelelően: 
 

 Hivatal: átcsoportosítás a kiadások között: személyi juttatások 
csökkentése 1.426 e.Ft-tal és a járulékok növelése 1.426 e.Ft-tal. 
 

 Városgondnokság: 42.303 e.Ft-tal nő a bevétel (Munkaügyi 
Központtól 18.387 e.Ft, bevételi többlet 23.917 e.Ft), kiadási 
oldala: személyi kiadás 14.654 e.Ft, járulékok 2.737 e.Ft, dologi 
kiadások 23.500 e.Ft, felhalmozási kiadások 1.411 e.Ft. 
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 KMK: államháztartáson belülről átvett pénz 1.653 e.Ft, bevételi 
többlet átcsoportosítása 4.473 e.Ft, összesen 6.126 e.Ft-tal nő a 
bevétel, a kiadási oldalon nő a személyi kiadás 864 e.Ft-tal, a 
járulékok 57 e.Ft-tal, a dologi kiadások 4.292 e.Ft-tal és a 
felhalmozási kiadások 913 e.Ft-tal. 

 

 Kemenes Vulkánpark: 596 e.Ft-tal nőtt a bevétel a Munkaügyi 
Központtól átvett pénzzel és a kiadási oldalon a személyi juttatás 
469 e.Ft-tal, a járulék 127 e.Ft-tal nő. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2015.(IV.29.) rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. 
(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Erdélyi Antal és dr. Kovács Zoltán képviselők elhagyták az üléstermet. 
 

6./ NAPIRENDI PONT: 
 

Beszámoló a 2014. évi pénzügyi terv teljesítéséről. 

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

 
 A 2014. évi zárszámadásról részletes könyvvizsgálói jelentést készített, 
mely a jegyzőkönyv melléklete. Az előterjesztett beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, a város 
pénzügyi, vagyoni helyzetéről valós helyzetet mutat.  
 
 2./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
 Elmondta, hogy részletes előterjesztés készült a 2014. évi pénzügyi 
terv teljesítéséről. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotása mellett az előterjesztés 
tartalmaz három határozati javaslatot is 
 
 3./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Úgy gondolja, hogy az éves zárszámadás elég nagy munkát takar, 
amelynek a pénzügyi iroda maximálisan eleget tett. A pénzmaradvány kidolgozása nyilvánvaló, 
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javasolja, hogy továbbra is a tartalékot növelje. Az önkormányzat intézményei közül egyedül a 
Városgondnokság aki következetesen betartja a megtervezett kiadás-bevételek arányát és példamutató 
munkát végeznek az ottani dolgozók, akik ezt végzik. Arra tett javaslatot, hogy vizsgálja felül a 
Képviselő-testület, hogy ezt a gazdálkodást a többi intézmény is hogyan tudja elérni. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

70/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár a fejlesztési tartalék terhére megrendelje a 
vizesblokk felújítását bruttó 2.000.000,-Ft összeg erejéig. A fedezet 
átcsoportosításra kerül az önkormányzat fejlesztési tartalékból és 
átadásra kerül az intézmények felújítási kiadások fedezetére. 
 

2. A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben a bevételi oldalon 
a 2014. évi maradványt növeli 27.961.000 forinttal. A kiadási 
oldalon a működési tartalék emelésre kerül, az előre nem látható 
kiadások fedezetére. 

 
3. A Képviselő-testület a Városgondnokság sportcsarnok 

üzemeltetéséből adódó többlet bevételéből 1.230.000 forintot zárol 
és a bevételt a CVSE kézilabda szakosztály működésének 
támogatására fordítja. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  2015. május 31. 
 

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

:Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2015.(IV.29.) rendelete az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének végrehajtásáról. 

 
 A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Fehér László polgármester 15.45 órakor szünetet rendelt el. 
A Képviselő-testület 16 órakor folytatta a napirendi pontok tárgyalását. 
 
Erdélyi Antal és dr. Kovács Zoltán képviselők visszatértek az ülésterembe. 
 

7./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Népjóléti Szolgálat bölcsődéjének zárva tartása. 

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

 
71/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
A Képviselő-testület javasolja a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának – 
mint fenntartónak – hogy a Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjének nyári 
zárva tartását az alábbiak szerint határozza meg: 
 
2015.07.27. – 2015.08.21. (18 nap) 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 
 
 
8./ NAPIRENDI PONT: 

 
A Népjóléti Szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtásának 
ellátásához kapcsolódó felmérés eredménye. 

 
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: 
 
72/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
A Képviselő-testület javasolja a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának, 
hogy vegye tudomásul a Népjóléti Szolgálat által ellátott 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó felmérés 
eredményét és 2015. évben már ne kérjen az ellátottaktól a 
szolgáltatásért hozzájárulást. 
Keresni kell a lehetőségeket, amivel a szolgáltatás költségei tovább 
csökkenthetők, illetve kezdeményezni a Szociális és Gyermekvédelmi 
főigazgatóságnál a finanszírozás összegének emelését. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
 

 
9./ NAPIRENDI PONT: 

 
Beszámoló a helyi adók teljesítéséről. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
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 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
A részletes beszámolóból kiemelte, hogy Celldömölkön a helyi 

iparűzési adó mértéke a törvény által szabályozott maximális mértékkel, 2 százalékkal megegyezik. 744 
millió forint a realizálódott iparűzési adó bevétel, mintegy száz millió forint 2013. évről áthúzódó utalás 
volt. Ha ezt az összeget leszámítja, akkor is nagyon magas teljesítmény. Sajnos 2014-ben változások 
történtek a helyi cégek tulajdonosi szerkezetében. Több cég tulajdonosa az állam lett, jelentősen 
csökkenni fog a 2014. évi adóbevétel. Azt is jelezték, hogy pár cég felszámolás alatt van. 600 millió 
forint adóbevételt terveztek, de bízik abban, hogy ez túlteljesül. Az idegenforgalmi adó mértéke 300,-
Ft/vendégéjszaka/fő. Új szálloda jelent meg, ezért van 4,5 millió forintos teljesítés. A Képviselő-testület 
dönthet mértékének növeléséről. Kommunális, gépjármű adó tekintetében az eredeti előirányzathoz 
viszonyítva terven felül befolyt, viszont a pénzügyi elszámolásnak megfelelve nem a várt bevétel 
szerepel, hanem az összes követeléssel együtt. Szólt az idegen bevételekről, melyek nem a helyi 
előírásokból származnak, más szervektől (pl. rendőrség) keletkező letiltások, onnan befolyt hátralékok.  

 
2./ Karádi Mihály képviselő: 
 
A hátralékok között szereplő 14 millió forint gépjármű adó tartozás után 

érdeklődött. 
 
3./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
Ezek több éve húzódó dolgok, de minden követelést ki kell mutatni. Ez 

egy kicsit torzítja a módosított előirányzatokat. Teljesítésben lehetetlen utolérni, az adócsoportban 
mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél több hátralékot behajtsanak. Amikor jogszabály 
lehetőséget ad arra, a forgalomból való kivonás is megtörténik. 

 
A Képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 11 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

73/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület tudomásul veszi a helyi adók 2014. évi 
teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

10./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Vas Megyei Kormányhivatal önkormányzati működést érintő 
javaslatának megtárgyalása. 

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

tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

74/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület megtárgyalja a Vas Megyei Kormányhivatal 
VAB/TORV/32-5/2015. számú javaslatát, és elfogadja azzal, hogy 
amennyiben Celldömölk Város Önkormányzata a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer 2016 évi pályázati fordulójához is csatlakozni kíván, 
úgy az elbírálás előtt alkossa meg az erre vonatkozó szabályzatát. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szabályzat tervezetét 
alkossa meg. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

11./ NAPIRENDI PONT: 
 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és 
annak egyes szabályairól szóló 22/2013.(X.30.) lakásrendelet 
módosítása. 

 

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

    Emlékeztetett arra, hogy a költségvetés elfogadásakor a Képviselő-
testület feladatul adta, hogy a lakásrendeletben díjemelést terjesszenek elő. Öt százalékos díjemelésre 
tettek javaslatot. A rendelet felülvizsgálata kapcsán pár technikai jellegű kiegészítést javasolnak 
elfogadni, amiről a Képviselő-testület korábban nem döntött. Amennyiben távhővel ellátott 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan megürül, költség elven kerüljön bérbe adásra. Legutóbb a Sági 
u. 1/C. szám alatti lakás került ily módon kiírásra, a győztes pályázó 40 havi bérleti díjat vállalt. Így 
előzetesen megfizet 40 havi bérleti díjat. Ezzel kapcsolatban is tettek javaslatot a rendeletben, hogy aki 
öt éven keresztül megfelelően fizeti a lakbért, a lakás állagát megóvja, közüzemi díj hátraléka nincs, 
további három hónap kaució vállalásával tovább folytathassa a lakás bérlését. Arra is van javaslat, hogy 
ne essen egy elbírálás alá a szociális bérlakások, illetve költségelvű bérlakások hátralékosainak az 
ügye. Hat havi lakbér meg nem fizetése esetén felmondásra kerül a bérleti szerződés, bírósági eljárás 
után a végrehajtás. Költségelvűnél az a javaslat, hogy a bérleti díj maximum két havi elmaradás esetén 
felmondható legyen a bérleti szerződés. Van még egy jogi lehetőség, közjegyzői okiratban foglalt 
bírósági eljáráson kívül végrehajtható, a bírósági eljárás kimarad, azonnal végrehajtható. Nagy az 
érdeklődés a költség elven bérbe adható lakások után. Ezen kívül egy-két technikai jellegű, közüzemi 
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díjak felsorolását kellett módosítani. Ha olyan lakás kerül költség elven bérbe adásra, ami szakember, 
vagy egyéb szervezet elhelyezésére szolgál, pályázat nélkül a Képviselő-testület oda ítélhesse. 
 
 2./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Jó dolognak tartja, hogy a költség elven bérbe adott lakások öt év 
bérleti idejének letelte után három havi bérleti díj megfizetése mellett meghosszabbodjon a bérleti 
szerződés. A kérdése az, hogy ez az összeg a lakás karbantartására fordítódik, vagy nem. 
 
 3./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondta, hogy a három 
havi lakbér tulajdonképpen a következő három hónapra fizetendő. Ha karbantartási, felújítási munka 
kell, ami a tulajdonos kötelezettsége, azt értelemszerűen ebből a bérleti díj bevételből kell az 
önkormányzatnak fedeznie.  
 4./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 709,-Ft/fő/hó mértékben van meghatározva a lifthasználat. Hány éves 
kortól van számítva? Javasolta, hogy 3 éves kor alatt ne számítsanak fel lifthasználatot. 
 
 5./ Bakó István igazgató: 
 
 Az előző kérdésre válaszolt, a bejelentett lakók számától veszik 
tekintetbe 
 
 6./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Az után érdeklődött, hogy aki nincs bejelentve, az után a személy után 
is fizetik-e a lifthasználatot. 
 
 7./ Fehér László polgármester: 
 
 A bejelentett, lakcímkártyával rendelkező lakók után tudják számolni a 
lifthasználati díjat. 
 
 8./ Hajdu Ibolya Sági u. 22. szám alatti lakos, a társasház közös 
képviselője: 
 
 A társasház véleményét tolmácsolta. Az után érdeklődött, hogy a 
házban felmerülő problémák orvoslása mikor kerül megoldásra. 
 
 9./ Bakó István igazgató: 
 
 A társasház problémája tíz éve húzódó kérdés. A múlt év őszén az 
első emelet problémája megoldódni látszik. A Spár áruház tetőszigetelését elvégezték. Egy lakás 
javítását elindították, teljesen új vakolatot tettel fel. A mellette lévő lakást festik, azon a részen a 
harmadik lakóval egyeztetnek, teljesen más feladat amikor a bérlő bent van a lakásban, vagy üres 
lakást kell rendbe tenni. A második emeleten van a probléma, ami szerinte hőhidas kérdés, 
penészedést okoz. Jogos kifogás, félévente festeni kell. Egyszer volt lakbér csökkentés. 
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 10./ Hajdu Ibolya: 
 
 Elmondta, hogy ő az első emeleten lakik, ott is vizesedik a fal, a 
második emeleten befolyik az ablakokon a víz, úgyszintén a kémény mellett is. A spaletták veszélyesek. 
Kérte a Képviselő-testületet, hogy a társasház problémáinak megoldására keressen megoldást. 
 
 11./ Fehér László polgármester: 
 
 Meglehet, hogy a befizetett lakásbérleti díjból többet kell visszaforgatni 
a lakások karbantartására. Ígéretet tett arra, hogy a műszaki irodával megnézik a hibákat és kijelölik a 
felelőst. 
 

A Képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 11 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak 
egyes szabályairól szóló 22/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
 A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 

12./ NAPIRENDI PONT: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének 
módosítása. 

 
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: 
 

75/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület jóváhagyja Celldömölk Város Önkormányzata 
2015. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítását az 1. sz. melléklet 
szerinti tartalommal. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

13./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Celldömölki Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata. 
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Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 

 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 A Képviselő-testület létrehozta a Celldömölki Értéktár Bizottságot, mely 
bizottság teendőinek ellátásával a Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottságát bízta meg, 
valamint a bizottság létszámát 9 főben határozta meg. Javaslatot tett a bizottság Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadására. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a Celldömölki Értéktár Bizottság 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2. sz. melléklet szerint. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

14./ NAPIRENDI PONT: 
 

Bizottsági tagok megválasztása. 

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

 Javasolta, hogy Molnár Gábort – aki eddig a Humán Szolgáltatások 
Bizottsága tagja volt – és Erdélyi Antalt válassza meg a Képviselő-testület a Társadalmi, Ifjúsági és 
Külkapcsolatok Bizottság tagjának. A Humán Szolgáltatások Bizottságába (Molnár Gábor helyett) 
javasolta Dr. Marosfalvy Ferencet. 

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

77/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület a Humán Szolgáltatások Bizottságába Molnár 
Gábor helyett Dr. Marosfalvy Ferencet fogadja el. 
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2. A Képviselő-testület a Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok 
Bizottságába Erdélyi Antalt és Molnár Gábort fogadja el. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 

 
 

15./ NAPIRENDI PONT: 
 

A sportpályán folyó közlekedési oktatás miatti panasz. 

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

 Lakossági kérést közvetítve jelezte Bakó László (az 5. sz. 
választókörzet képviselője) azt a problémát, mi szerint a CVSE sporttelep környékén lakók számára 
zavaró a betonos pályán zajló közlekedési gyakorlati oktatás. A József Attila utcában megkezdődött a 
kosárlabdacsarnok építése, a Celldömölki Városi Általános Iskola pedagógiai programjában is szereplő 
kerékpáros és motoros közlekedési oktatás gyakorlati képzését az építkezés miatt nem tudják végezni 
az iskola udvarán. A városi sportegyesület térítésmentesen adta át használatra oktatási célra, 
határozatlan időre a pályát. A pályára pedagógus jelenlétében mehetnek be a diákok, az oktatás 
hétköznapokon folyik.  
 
 2./ Bakó László képviselő: 
 
 Nehezen megítélhető dolognak tartja, egyik oldalon magas szintű 
oktatás folyik az iskolában, másik oldalon aki oda költözött, számolhatott vele, hogy ilyen probléma van. 
Az is jó megoldás lett volna, ha a lakókat értesítik, hogy átmeneti állapotban folyik ez az oktatás. 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Tájékoztatást adott arról is, ha sikeres lesz a beadott pályázat 
(sportlétesítmény folytatásaként öltözőblokk, asztalitenisz edzőterem), a betonos pályát nem fogják 
használni. Kérte a lakók és a képviselő úr türelmét. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 4 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

78/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület nem kezdeményezi a Celldömölki Városi és 
Vasutas Sportegyesületnél közlekedéssel kapcsolatos oktatás 
sportlétesítmény betonos pályán történő megtiltását. 
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2. A pályán folyó szervezett oktatással kapcsolatosan kéri a 
Képviselő-testület a lakók türelmét és megértését az iskola 
területén lévő kosárlabda csarnok megépítéséig és a pálya 
helyreállításáig. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
 
 

16./ NAPIRENDI PONT: 
 

Izsákfai városrész szennyvízelvezetés megoldása tárgyú támogatási 
kérelem benyújtásához szükséges konzorciumi szerződés. 

 
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: 
 

79/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az NFP 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) konzorciumot 
hoz létre a „Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az Izsákfai 
városrészen” tárgyú projekt a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program KEHOP-2.2.1 azonosítószámú felhívásra történő 
benyújtásra. 
Celldömölk város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
a pályázat benyújtásához szükséges melléklet szerinti (3. sz. 
melléklet) Konzorciumi együttműködési megállapodást és 
felhatalmazza a polgármestert az aláírására. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
Határidő: azonnal 
 

2. Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-2.2.1 felhívásra 
benyújtásra kerülő „Szennyvízelvezeté és tisztítás megoldása az 
Izsákfai városrészen” tárgyú pályázattal kapcsolatos releváns 
dokumentumok jóváhagyására és aláírására. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
Határidő:  azonnal 
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17./ NAPIRENDI PONT: 

 
Ság hegyi ingatlan 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: 
 

80/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület hozzájárul a tulajdonát képező 4242 hrsz-ú 
„szőlő, gyep és gazdasági épület” megnevezésű, ság hegyen 
található ingatlana értékesítéséhez. 
 

2. A Képviselő-testület módosítja vagyonrendeletét és a fenti ingatlant 
átsorolja forgalomképes vagyoni körbe. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy készíttessen 

ingatlanforgalmi értékbecslést a fenti ingatlan eladási árának 
kialakítása céljából. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  2015. május 31. 

 
 

18./ NAPIRENDI PONT: 
 

Középiskolai támogatás. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 

 
 HOZZÁSZÓLÁSOK:  
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 A múlt évben a Képviselő-testület hozott olyan döntést, hogy a 
középiskolába beiratkozott celldömölki állandó lakhellyel rendelkező tanulókat egyszeri bruttó 30 ezer 
forint összegű támogatásban részesítette. Kérték, hogy olyan formában támogassa a diákokat az 
önkormányzat, hogy minél kevesebb levonás terhelje. Ugyanerre a célra az idei évben is kifejezték 
szándékukat, csak azt kell eldönteni, hogy a támogatás formájáról most döntenek, vagy megvárják a 
beiskolázás végeredményét. 
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 2./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Úgy érzi a múlt évben azzal a céllal hozta létre ezt a támogatást, hogy 
a Celldömölkre beíratott tanulókat 30 ezer forintos támogatásban részesítse. Sajnos nem úgy sikerült, 
ahogy gondolták, viszont ragaszkodik ahhoz, hogy csak a diák kapja meg az összeget. Amennyiben 
lehetőség van rá, a beiratkozás után a szülő 30 ezer forint értékben vásárolt dolog után hozzon 
számlát. 
 
 3./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 A Humán Szolgáltatások Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést. Azt 
a javaslatot tette, hogy a tényleges beiratkozás után döntsenek. 
 
 4./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a két osztályba minimum 50 
fő fog beiratkozni. Harmincezer forinttal számolva is másfél millió forint, nem éri el azt a keretet, amit 
elkülönítettek. Pontosan utána kell nézni, hogy számlával mit fizethetnek ki a diákoknak, lehet, hogy a 
tankönyv is felöleli. Polgármester úr beszélt a középiskola igazgatójával, szeretnék a tornaterem melletti 
vizesblokkot rendbe tenni. Azt szeptemberig meg kellene oldani. Arra tett javaslatot, hogy készüljön egy 
Városgondnokság által elkészített költségvetés a tornaterem melletti vizesblokk felújítására a várhatóan 
50 gyerek harmincezer forintos támogatása mellett.  
 
 5./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Azt tartaná igazságosnak, ha a szakközépiskolába beiratkozó 
celldömölki diákok is ugyanúgy megkapnák a támogatást. 
 
 6./ Fehér László polgármester: 
 
 Úgy gondolja, hogy szeptemberre válik véglegessé a ténylegesen 
Celldömölkre beiratkozók. Szeretnék, ha a harmincezer forintból minél többet kaphatnának a diákok, de 
bármilyen formában adják a támogatást, mindegyiknek van adóvonzata. Azt is megtehetnék, hogy az 
alapítványt támogatják és azon vesznek valamilyen eszközt, de az nem a személyes dolguk.  
 
 7./ Nagy László képviselő: 
 
 Azt támogatja, hogy mind a gimnáziumba, mind a szakiskolába 
beiratkozó diákok megkapják a támogatást. 
 
 8./ Bakó László képviselő: 
 
 Úgy hiszi, hogy szeptembernél előbb kiderül a celldömölki 
középiskolába beiratkozók létszáma. A tornaterem melletti vizesblokk felújítására ő is javasolja egy 
költségvetés elkészítését. 
 
 9./ Fehér László polgármester: 
 
 Több éves tapasztalat alapján mondhatja, hogy szeptemberben még 
változik a beiratkozások száma. Kérte, hogy elvileg értsenek egyet a harmincezer forintos 
támogatással. 
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 A Képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzott javaslat alapján 
11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

81/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület 2015. augusztusi ülésén dönt a 2015. évi 
költségvetésben a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és 
Szakképző Iskola 7. és 9. évfolyamára beiratkozó tanulók számára 
biztosított 3.000.000 forint támogatási formájáról. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium és Szakközépiskola Nagy Sándor téri intézménye 
öltöző melletti vizesblokk felújítására kérjen árajánlatot. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  2015. augusztus 31., illetve azonnal 
 
 

19./ NAPIRENDI PONT: 
 

Közmeghallgatás alkalmával felvetett problémák megoldása. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 

  
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Elmondta, hogy a korábbi évektől eltérően nagy létszámú lakosság 
jelent meg a közmeghallgatáson, ahol felvetették a problémákat. A Városfejlesztési és Költségvetési 
Bizottság a felmerült problémákat megtárgyalta, illetve megtekintette a helyszíneket is. Ismertette a 
bizottság határozati javaslatát. 
 
 2./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Megkérdezte, hogy a négylakások ház (volt gimnáziumi tanárok) előtti 
magas járdára mi szükség volt, véleménye szerint senki nem használja, a kerítés mellett rossz 
megoldás. 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 A képviselő asszony kérdésére és véleményére válaszolva elmondta, 
hogy a balesetek megelőzése érdekében, szakemberek által terveztetve készült el a járda. Az ún. 
lordok háza az önkormányzattal szemben helyezkedik el, megnőtt a gépjármű forgalom. Ha valaki a 
házból kijőve nem megy át a fal melletti járdára, a kanyarodó járművek könnyen elüthetik.  
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 4./ Dummel Ottó műszaki irodavezető: 
 
 Kifejtette, hogy mióta a forgalom megnőtt az a kis-vidékies magatartás, 
ahogy előtte közlekedtek a Gayer téren lakók, tovább nem engedhető meg. Aki a régi megszokott 
módon jön az úttesten, elütheti az autó, de azt saját felelősségére teszi meg, mivel megadták a 
lehetőséget, hogy járdán folytathassa az utat. 
 
 5./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Az előbbi válaszra reagált, a Hunyadi utcában – ahol nagy a forgalom – 
a vasúti kertészethez nincs járda, úgyszintén a Szalóky Sándor utcában. 
 
 6./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Azt szeretné, ha a képviselő asszony teljes mértékben megismerhetné 
a tervet, ami a Lordok háza egészére elkészült. Abból lehet látni, hogy az elkészült járda annak egy 
része, egyenlőre erre volt anyagi lehetőség. Úgy kell kezelni, mint egy félkész állapot. 
 
 7./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Hozzátette, hogy a kátyúzás, útépítés ezen a részen egy következő 
lépés lesz. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

82/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
1. A Képviselő-testület felkéri a Városgondnokságot, hogy a Gayer 

tér 1-7. szám előtti járda kivitelezőjével vegye fel a kapcsolatot és 
a garanciális munkákat végeztesse el. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Bakó István igazgató 
Határidő: azonnal 
 

2. A Képviselő-testület hozzájárulását adja a Gayer térre bevezető 
útszakaszon és a Gayer téri garázsok előtti magánterületéhez 
forgalomtechnikai eszköz kihelyezéséhez. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
Határidő: azonnal 
 

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Gayer tér kátyúinak 
megszüntetése a város többi útjainak kátyúzásával együtt lesz 
elvégezve. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
Határidő: 2015. július 30. 
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4. A Képviselő-testület felkéri a Városgondnokságot, hogy a Szalóky 

Sándor u. 4. számú ingatlan melletti csapadékvíz elvezetési 
problémát az ott megvalósuló mintaprogram keretében 
megépítendő parkoló építési munkáival együtt oldja meg. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Bakó István igazgató 
Határidő: 2015. december 31. 

 
5. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Szalóky S. utca bal 

oldalán kiépített járda elégséges a gyalogos közlekedésre 
(törvény nem írja elő a kétoldali járda meglétét). 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
Határidő: azonnal 
 

6. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztéri emlékhelyek, 
szobrok karbantartásáról intézkedjen. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
20./ NAPIRENDI PONT: 

 
Tájékoztató 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: 
 

83/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadta a Városfejlesztési és Költségvetési 
Bizottság tájékoztatóját az átruházott hatáskörben hozott döntéséről 
fakivágási ügyben.  
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Bakó István Városgondnokság vezetője 
 
Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 
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21./ NAPIRENDI PONT: 
 

Pályázati lehetőségek. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 

  
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Dummel Ottó műszaki irodavezető: 
 
 Rövid határidővel jelennek meg ezek a pályázatok. Van előkészített 
pályázatuk a sági konyhával kapcsolatosan, amit gyermekétkeztetéssel kapcsolatban lehet benyújtani. 
A konyhában a szellőző rendszer annak idején nem lett kiépítve, a hő rongálja a szerkezeteket, illetve 
az ott dolgozóknak egészségtelen munkakörülményt jelent. Megjelent egy pályázat köztéri alkotások 
megvalósításának támogatására. Lenne olyan igény az önkormányzat részéről, hogy Kresznerics 
Ferenc emlékévet egy ilyen szoborral koronáznának meg. Ezt a pályázatot ebben az évben úgy lehet 
benyújtani, hogy három különböző szobrász három különböző művével. Ki kell választani azokat a 
szobrászokat, akik megalkotják a köztéri műt.  
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Véleménye szerint az önkormányzatnak önrészként maximum 6 millió 
forintot kellene vállalni. 
 
 3./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Javasolta, hogy a pályázatban szerepeljen eszközként legalább két 
zsámoly beszerzése. 
 
 4./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Az üstök is nagyon hamar tönkre mennek, szerinte azt is be kellene 
vonni. 
 
 5./ Bakó László képviselő: 
 
 Kérte, hogy a köztéri szobornál vegyék figyelembe a szakmai bizottság 
álláspontját, a művészet megítélése meglehetősen szubjektív. Példának hozta fel a hivatal udvarán 
felállított fát, ami nem erőtől duzzadó pár víziója. 
 
 6./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 A konyha esetében elég nagy összegű pályázati lehetőség van. Az 
előterjesztésben 2 db sütő szerepel. Egy üst körülbelül két millió forint. Amikor elromlik és meg kell 
venni, a 100 százalékot ki kell fizetni az önkormányzatnak. Kérte, hogy nézzék meg körültekintően 
mennyi eszközt lehet szerepeltetni a pályázatban. Elég nagy létszámra főznek.  
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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84/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
1. Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be a gyermekétkeztetés feltételeinek javítása célú 
pályázati felhívásra „Celldömölki Városi Óvoda konyhájának Sági 
u. 167. 2398 hrsz. felújítása” címmel. A pályázat műszaki tartamát 
a műszaki iroda és a Celldömölki Városi Óvoda együtt dolgozza ki. 
 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 8.065.045 forint 
saját forrást a költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
Határidő: azonnal 
 

2. Celldömölk város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a Vizuális Művészetek Kollégiuma által 
meghirdetett köztéri alkotások támogatása című pályázati 
felhívásra Kresznerics Ferenc emlékszobra tárgyú alkotás 2452/2 
hrsz. helyszínen történő megvalósítására. 
 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához az alábbi három 
művészt bízza meg a modell elkészítésére. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
Határidő: azonnal 
 

3. A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a Népjóléti 
Szolgálat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt nyári 
gyermekétkeztetésre pályázatot nyújtson be.2015. június 16-tól 
augusztus 13-ig (43 munkanap) 104 gyermek – a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 30 százalékát – 
részére osztanak ki ebédet Celldömölkön és Ságon.  
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Sulyok Krisztina mb. igazgató 
Határidő:  2015. május 7. 

 
 

22./ NAPIRENDI PONT: 
 

A József A. u. 2. szám alatti kosárlabda csarnok jövőbeni 
üzemeltetése. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
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 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy TAO támogatásból 
kosárlabda csarnok épül. Biztosítani kell a rendszeres bevételt, amit úgy tudnak biztosítani, hogy 
rendszeresen bérbe adják. Hamarosan szükség lesz ezt dokumentálni. Olyan szándéknyilatkozat 
kerüljön megkötésre, hogy a majdani létesítményt bérbe kívánják venni. Amikor elkészül a csarnok, 
végleges megállapodást megkötik. Az előterjesztésben leírt javaslaton kívül más megoldás is lehet, 
amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy inkább gazdasági társaságot bíz meg, a kivitelezés 
végéig (ami 2016. szeptemberére várható) megteheti.  
 
 2./ Hetényi Endre képviselő: 
 
 Hozzászólását azzal kezdte, hogy minden képviselő tudja a 
Városgondnokság alaptevékenységét, ami nagyon sok tevékenységet foglal magában, a kertészeti 
munkától a közmunkáig, temetői rend, stb. A Városgondnokság rendkívül le van terhelve. A határozati 
javaslat 2. pontjában leírtakat támogatja, azt javasolja, hogy a két határozati pontot fordítsák meg, 
először azt vizsgálják meg, hogy önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társasággal oldják meg a 
kosárlabda csarnok üzemeltetését.  
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 A logika alapján javasolták elsőként, hogy a megépülő 
kosárlabdacsarnokot a Városgondnokság üzemeltesse, mivel a többi sportcsarnokot, műfüves pályát ő 
üzemelteti. Akkor kell gondolkodni más megoldásban, ha rosszabb pénzügyi konstrukció van abban az 
esetben, ha a Városgondnokság üzemelteti. Emlékeztette a képviselő urat, hogy a használtcikk piac 
Városgondnokság által történő üzemeltetését elsőként támogatta.  
 
 4./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Rámutatott arra, hogy a döntést nem lehet sokáig húzni, amikor az első 
számla benyújtása megtörténik a kivitelező részéről, abban a pillanatban az ÁFA visszaigényelhető.  
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 4 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

85/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Városgondnokság kössön 

megállapodást a József A. u. 2. szám alatt létesítendő kosárlabda 
csarnok bérlésére. A megállapodásban vállalja 200.000,-
Ft+ÁFA/hó bérleti díj, illetve az üzemeltetéssel kapcsolatos 
közüzemi költségek (gáz, villany, víz, csatorna, stb.) megfizetését. 
Vállalja továbbá, hogy a kosárlabda csarnok használatbavételéig 
végleges bérleti szerződést köt a bérbeadóval. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Bakó István igazgató 
 
Határidő: azonnal 
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2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a végleges bérleti 
szerződés megkötéséig vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a 
városgondnokság helyett egyéb önkormányzat tulajdonában lévő 
gazdasági társasággal kedvezőbb feltételekkel megoldható-e a 
kosárlabda csarnok üzemeltetése. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 

23./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
megállapodásának módosítása. 
 
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: 
 

86/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a Celldömölk és Környéke Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás megállapodását, és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 

     
 Határidő: azonnal 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, az ülést 17:35 órakor 
bezárta. Bejelentette, hogy a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját.  
 

K.m.f. 
 

 Farkas Gábor Fehér László 
 jegyző polgármester 
 


