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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. szeptember 2-án 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: 
 
 Hollósy István – Éremgyűjtők Szövetségének elnöke, Szücs Andrea 
aljegyző, 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, Söptei Eszter – a Kemenes Vulkánpark mb. igazgatója, Dr. Németh Gábor a 
Vulkán Fürdő Üzemeltető Kft. ügyvezetője, Horváth Zoltán a Vulkán Fürdő Üzemeltető Kft. műszaki 
vezetője, Tulok Gabriella oktatási és közművelődési szakreferens, Gyuricza Imre szakreferens, Dr. 
Györéné Losoncz Andrea – az Új Kemenesalja főszerkesztője, a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit 
Kft. munkatársai,  
 
 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 lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között történtekről. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

2./ Celldömölki emlékérmek bemutatása. 

 Előadó: Hollósy István 

 

3./ 2015. évi féléves beszámoló a pénzügyi terv végrehajtásáról. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

4./ Hitelszerződéshez jelzálogfedezet megjelölése. 

 Előadó: Fehér László polgármester 
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5./  Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatására pályázat benyújtása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

6./ JUFA Ungarn Kft. által létesített szauna és gyermekvilág 
üzemeltetése. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

7./ A Városgondnokság igazgatói álláshelyére pályázat kiírása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

8./ A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói 
álláshelyére pályázat kiírása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

9./ Közterületek elnevezése és elnevezések megváltoztatása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

10./ Az Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének (Szervezeti és Működési 
Szabályzatának) módosítása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

11./ Celldömölk Város Fenntartható Energia Akcióterve (SEAP). 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

12./ Gördülő fejlesztési terv. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

13./ Pályázati lehetőségek, és pályázati eredmény. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

14./ Az alsósági katolikus temetőben betonjárda kiépítése. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

15./ Tulajdonosi nyilatkozat kérése. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

16./ Helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás 
menetrendjének módosítása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

17./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. 

 Előadó: Fehér László polgármester 
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18./ Tájékoztatás fakivágási ügyekről. 

 Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök 

 

19./ 2015. évi pénzügyi rendelet módosítása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

20./ Kitekintő határozat módosítása. 

 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. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 

Fehér László polgármester: 

 
Az alábbiak szerint beszámolt a két ülés között történtekről: 

Július 
07. Bódi Miklóssal, a PVS Hungary Kft. ügyvezetőjével tárgyalt, az üzemfejlesztésről tartottak 

megbeszélést. 
09. A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnökségi ülésén vett részt. 
10. A napenergia-hasznosítással kapcsolatos pályázat beadásáról egyeztettek, a pályázatban 

érintett a Népjóléti Szolgálat és annak intézményegységei. 
15. A Kemenesaljai Szociális Intézményfenntartó Társulás Tanácsa ülésezett, majd a képviselő-

testület tartott rendkívüli ülést, amelyen a gimnázium felújításáról egyeztettek. 
16. Soós Ferenccel, a celldömölki járási hivatal foglalkoztatási osztályvezetőjével egyeztettek a 

közmunkaprogram folytatásáról. 
17. A piac környékén tartottak bejárást, a Soltis Lajos Színház melletti hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatban. 
18. Az Izsákfán megrendezett falunapot nyitotta meg Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetővel 

együtt, a nap folyamán színes programokat kínált a településrész lakóinak a részönkormányzat 
és a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár. 

19. A II. Celldömölk Open Nemzetközi Nyílt Sakkverseny résztvevőit köszöntötte. 
24. Az első alkalommal, a JUFA Ungarn Kft.által megrendezett Kemenesaljai Vadásznapokon 

köszöntötte a résztvevőket a Vulkán fürdőnél. 
25. Az alsósági Karitasz ünnepségén, szentmisén vett részt. 
27. Az egykori Kesztűgyár területén tartottak bejárást a terület jelenlegi tulajdonosával. 
30. Répcelakon a Linde Gáz Zrt. vezetőivel egyeztettek a cég általi tao-s támogatásról, mely a 

sportcsarnok-építést szolgálja. 
 
 
 
 



4 
 

Augusztus 
08. A 9. alkalommal megrendezetett Romanapokon köszöntötte a programsorozat résztvevőit, 

szervezőit, közöttük Bakonyi Lászlót, a nemzetiségi önkormányzat elnökét. 
13. Molnár C. Pál festőművész kiállítását nyitotta meg a Kemenesaljai Művelődési Központ és 

Könyvtár galériáján. 
15. A merseváti falunapon Söptei Józsefné alpolgármester asszony, az alsósági evangélikusok 

ünnepén Karádi Mihály bizottsági elnök úr, a Csepregen megrendezett megyei polgárőrnapon 
Lengyel László alpolgármester úr képviselte a városvezetést. A polgárőrnapon Lacza Péter, a 
Celldömölki Polgárőr Egyesület elnökének országos kitüntetést adományoztak. 

 17-től évi rendes szabadságát töltötte. 
19.  Bük város ünnepelte a település alapításának 750. évfordulóját, az ünnepségen Söptei 

Józsefné alpolgármester képviselte a várost. 
Dr. Kovács Antal főorvos a Magyar Érdemrend Lovagkereszt Polgári Tagozat kitüntetést vett át 
Balogh Zoltán Emberi Erőforrások miniszterétől. 

20. Városi ünnepséget tartottak, melyen hagyományos módon kitüntetéseket adtank át 
pedagógusnap, Semmelweis-nap és az állami ünnep alkalmából. Átadta a Cselekvő 
Összefogással Celldömölkért Egyesület által Kiss Péter emlékére alapított díjat, amelyet évente 
két tehetséges celldömölki diáknak adományoznak. 

25. Délelőtt a Vulkán Gyógy- és Élményfürdőn tartott taggyűlésen vett részt, majd a rendelőintézet 
építésének projektzáró rendezvényére volt hivatalos. 

26. Testvérvárosunk, Munkács alpolgármestere, Nuszer Ernő látogatott városunkba. A két város 
közötti kapcsolat további részleteiről egyeztettek, és megmutatták neki a várost. 

29. A Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület rendezett nyárbúcsúztató programot a 
városközpontban. A gyerekek számára megrendezték a Gurul a város elnevezésű versenyt, 
este pedig a Mokka zenekar koncertje szórakoztatta a közönséget. 

31. A Swietelsky Vasúttechnika Kft. igazgatójával, Homlok Zsolttal egyeztetett a sportcsarnok 
építéséről. 

 
Szeptember 
01. Megkezdődött a 2015/2016-os tanév, a városi általános iskola tanévnyitójára volt hivatalos, az 

alsósági tagiskola tanévnyitóján Lengyel László alpolgármester képviselte a városvezetést. 
01. Gógös Zoltán… 
02. Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetővel és Farkas Zoltán településrészi tanácsadóval 

tartottak bejárát Izsákfán. 
Életének 100. évében elhunyt Németh Lajos, a gimnázium nyugalmazott igazgatója, akit 
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009-ben Kresznerics Ferenc-díjban 
részesített. 
Életének 90. évében elhunyt Ábrahám Ferenc, Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-
testületének korábbi ciklusának tagja, a Városgondnokság egykori vezetője. 

 
Beszámolt arról, hogy az elkövetkezendő hetekben folyamatosan át fog költözni a Kossuth utcai 
rendelőintézet, ami előreláthatólag négy-hat hetet vesz igénybe. Harangozó Bertalan 
kormánymegbízottal elindultak a tárgyalások a két fogorvos és egy háziorvos elhelyezése miatt.  
 

 HOZZÁSZÓLÁSOK: 

     
    1./ Söptei Józsefné alpolgármester: 

    Elsősorban a Bükön tartott megyei szervezésű augusztus 20-i 
ünnepségről számolt be, ami egybeesett Bük város, mint település 750 éves évfordulójával. A város 
nevében egy festményt vitt ajándékba és adta át Celldömölk város lakosságának képviselő-testületének 
üdvözletét. Meleg fogadtatásban részesültek, ugyanis a meghívott városok közül egyedül Celldömölk 
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volt, aki méltányolta az évfordulót. Bük város polgármestere megköszönte a jókívánságokat és 
hasonlókat kíván Celldömölknek. A városvezetés nagy hangsúlyt fektet erre, éppen a Vas megyében 
szükséges összefogás miatt, hogy egymás ünnepeit tisztelje meg, vegyen részt. Ezt mindig szem előtt 
tartotta a város.  
 
    2./ Lengyel László alpolgármester: 
 
    Elmondta, hogy június 5-én Sági Pálnéval volt Szombathelyen a Zsidó 
Hitközség megyei ünnepségén. A nyáron is folytatódott az esélyegyenlőségi kerekasztal sorozata, 
ennek több ülésén is jelen volt. Részt vett az Izsákfai Falunapon, valamint a IX. Celldömölki Roma 
Napok rendezvényein. Sajnálja, hogy a Csepregen megrendezett megyei polgárőrnapon Lacza Péter úr 
személyesen nem tudott jelen lenni, kitüntetéséhez gratulál. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 
Cellenergo Kft. májusban megtartott taggyűlésének jegyzőkönyve megérkezett, mely véleménye szerint 
nem azt tartalmazza, ami ott elhangzott. Megérkezett az eszköz- és vagyonértékelés, melyben komoly 
összeg szerepel a tulajdonostárs részéről. Hosszú tárgyalási folyamat lesz. Bakó László képviselő 
korábbi kérésének megfelelően tájékoztatást adott a folyamatban lévő közbeszerzésekről.  
 
    3./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
    Ismételten felvetette a Király János utca posta oldalán való parkolási 
problémát, kérte, hogy legyen elhelyezve egy tábla, ami szabályozza, melyik oldalon lehet gépkocsival 
megállni. A járda a gépkocsik beállása miatt akadályozva van a gyalogosok előtt. A Vasvári Pál utca, 
Vasút és Vágány utca kátyúzása nem történt meg. Érdeklődött az után, hogy hol tart a Dr. Géfin tér 7. 
szám alatt a kilakoltatás. Az érintettek rendkívül zavarják az ott élők nyugalmát. Kérte, hogy a 
csatornahálózat átmosása a belvárosban rendesen történjen meg, bűz van a városközpontban. 
Tájékoztatta az 1. sz. körzetben lakókat, hogy szeptember végére tervezi egy lakossági fórum 
megtartását, melyre ezúton is meghív minden érdeklődőt. A pontos időpontról értesíteni fogja a 
körzetben élőket.  
 
    4./ Dummel Ottó műszaki irodavezető: 
 
    A képviselő asszony felvetésére válaszolva elmondta, hogy a postánál 
a forgalmi rend a rendőrség által, közlekedési szakember által kialakított módon van szabályozva. 
Időszakosan lehetnek torlódások. A kátyúzásnak 90 százaléka lezajlott a városban, kimaradt a Vasút, 
Vágány utca, ilyen jellegű utak kátyúzását mart aszfalttal tudják elvégezni. Meg fogják nézni.  
 
    5./ Farkas Gábor jegyző: 
 
    A Dr. Géfin tér 7. bérleti szerződés felmondását a bíróság jóváhagyta, 
az ügy a végrehajtónál van.  
 
    6./ Marics Sándorné képviselő: 
 
    Beszámolt arról, hogy az Együtt Celldömölk Városért Egyesület 
felkarolta az alsósági temető útjának rendbetételét, amire kaptak is anyagi segítséget. Ahhoz azonban, 
hogy tisztességes munkát végezhessenek, nagyobb összegre van szükség. Kérte a Képviselő-testület, 
az alsósági városrész lakosainak segítségét, támogatását, felajánlásait, hogy mindenszentekre be 
tudják fejezni a munkát.  
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    7./ Karádi Mihály képviselő: 
 
    Délelőtt megnézte a Vörösmarty utca közlekedési, parkolási rendjét, a 
kórház régi bejáratától az új rendelőintézetig vezető útszakaszt. Szakemberek véleménye is az, hogy a 
rendelőintézet melletti útszakasz feloldotta a megállni, várakozni tilos tábla hatályát. Tudomására jutott, 
hogy a tegnapi naptól a kórház Nagy Sándor tér felőli bejárata megszűnt. A kórházba gépjárművel 
érkezők a Nagy Sándor téri parkolónál leparkolnak és logikusan, de sajnos szabálytalanul a Vörösmarty 
utca bal oldalán, ahol nincs járda, ott közlekednek. A kórház kerítése és az úttest között van1,2 méter 
földsáv, javasolta, hogy nézzék meg azon a szakaszon járdaépítés lehetőségét.  
 
    9./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
    Beszámolt arról, hogy a mai napon polgármester úrral és Farkas Zoltán 
úrral az izsákfai városrészen bejárást tartottak, beszéltek az ott élőkkel. Minden olyan dolog, amit 
felvetettek, tervbe van véve. A szennyvízelvezetés tisztítás megoldására a városrészen ismételten 
beadásra kerül a pályázat. A körforgalom rendbetételét addig nem akarják megoldani, amíg a 
szennyvízelvezetés nem rendeződik. Megköszönte a Képviselő-testület támogatását, hogy a 
részönkormányzat irodája meg tudott szépülni, a következő lépés a közösségi ház rendbetétele lesz, 
ahol különböző összejöveteleket meg tudnak tartani. A városrész főterének megújítására keresik a 
pályázati lehetőséget. Kresznerics Ferenc szobrának elkészítésére beadott pályázat sikeres lett, 
szeretnék, ha a templomkertbe kerülne. Ő is kérte, hogy a temetői járda megépítéséhez a városrész 
lakossága járuljon hozzá, társadalmi munkára lehet jelentkezni Dr. Kovács Zoltán képviselőnél és a 
katolikus templomban. 
 
    10./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
    Szólt a Kemenesaljai Néptánccsoport müncheni dunamenti országok 
találkozóján való részvételről, ahova elkísérte a népi együttest és a hozzájuk tartozó zenekart. 
Hatalmas sikert arattak. 
 
    11./ Bakó László képviselő: 
 
    A nyár eleji bejárás folyamán látta, hogy több körzetben is vannak 
földes járdák. Megkérdezte van-e arra lehetőség, hogy a műszaki iroda és a Városgondnokság felméri 
ezen járdák hosszát. Megoldásnak látja azt is, hogy az önkormányzat biztosítaná az anyagot és az ott 
élők pedig megépítenék. Kérte ennek felmérését, hogy milyen költséget jelentene. 
 
    12./ Hetényi Endre képviselő: 
 
    Az Április 4. utca körülményeit kifogásolta, a patkányok elszaporodtak. 
Az ottani lakókkal összefogva a szaporodási helyüket kellene megszüntetni. Az Úttörő utcai lakók kérték 
egy térfigyelő kamera felszerelését az Úttörő utca és az Április 4. utca sarkán. A környéken lakókat 
rendkívüli módon zavarta a Roma Napok hangereje, azt is megfogalmazták, hogy az önkormányzat 
keressen más helyet a rendezvény megtartására, mint például a használtcikk piac. A játszótereken a 
nyár folyamán továbbra is sok rendetlenkedő, hangoskodó volt. Véleménye szerint a Polgárőrséget be 
kellene vonni a játszóterek őrzésébe. 
 
    13./ Nagy László képviselő: 
 
    Örömmel számolt be arról, hogy augusztus 22-én Karádi Mihály 
képviselővel fogadhatták és köszönthették a több helyről érkező zarándokokat. A romtemplomnál 
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találkoztak, ennek kapcsán vetette fel, hogy jó lenne visszaszerezni a város tulajdonába. Egyre többen 
keresik fel turisztikai célból is. 
 
    14./ Farkas Gábor jegyző: 
 
    Nagy László képviselő felvetésére válaszolva elmondta, hogy a 
Városgondnoksággal már készítettek költségvetést, hogy milyen összegből lehetne rendbe tenni. A 
Vagyonkezelő Zrt. elzárkózott, úgy gondolják minimális kaszálással, szemét összeszedésével eleget 
tesznek. Ha van más jellegű igény, ismételten fel tudják venni a kapcsolatot. 
 
    15./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
    A Celldömölki Roma Napok rendezvényét megvédte, egy évben 
egyszer tartanak ilyen rendezvényt. Ugyanúgy hangos zene volt például az Alsósági Tavaszi Napokon 
és az Izsákfai Falunapon is. Azt nem kifogásolta senki. Kérte a polgármestert, mondja el a város 
lakóinak, hogy Celldömölkre nem terveznek menekült befogadó helyet. 
 
    16./ Bakó László képviselő: 
 
    Nem azt akarták mondani, hogy nincs szükség a roma napok 
rendezvényére, hanem kulturáltan szórakozzanak. Ő is kapott jelzéseket. 
 
    17./ Fehér László polgármester: 
 
    A Celldömölki Roma Napok rendezvényén pénteken és szombaton 
este volt bál, vasárnap már semmilyen programjuk nem volt. A Képviselő-testület megadta az engedélyt 
a közterület használatához mindkét napon reggel 4 óráig. Sok városban minden hétvégén utcaszerte 
vannak rendezvények. Hetényi Endre képviselő felvetette a használtcikk piacot helyszínül, ami az 5-ös, 
6-os körzet határán van. A téglagyári tó melletti terület azért lett kialakítva, hogy ilyen és hasonló 
rendezvények helyszíne legyen. Az Április 4. utca rendjével kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a 
Képviselő-testület felvállalta konténer kihelyezését és elszállítását. Az ott lakóknak kellene eljutni odáig, 
hogy környezetüket rendbe tegyék. Kérte a körzet képviselőjét, hogy világosítsa fel az ott élőket, 
szervezzen társadalmi munkában takarítást. A menekültüggyel kapcsolatos kérdésre válaszolva 
elmondta, hogy ilyen ügyben, mint városvezetőt nem keresték meg. Szóbeszéd tárgya, hogy a Ság 
hegyen lévő volt katonai laktanya épületében és a Vasvirág Hotelben menekülteket fognak elszállásolni. 
Egyik sem önkormányzati tulajdon, a volt laktanya állami, a hotel pedig magántulajdon. A volt laktanya 
méreténél fogva sem alkalmas ideiglenes szálláshely kialakítására, arról még nem hallott, hogy 
menekültek elhelyezésére szállodát bérelnek. Hozzátette, hogy kormányzati döntés szerint bármelyik 
települést kijelölhetik. Nagyon sajnálja, hogy fals információk járnak a városban. A menekültügy olyan 
probléma, amivel az országnak kell foglalkozni. Bízik abban, hogy a Magyar Kormány és az Európai 
Unió megtalálja a megoldást. 
 
    18./ Dr. Kovács Zoltán képviselő: 
 
    Mint a központi ügyelet vezetője jelezte, hogy egészségügyi ellátásért 
sem menekült, sem migráns ezidáig nem jelentkezett. 
 
    19./ Pálné Horváth Mária, KMKK igazgatója: 
 
    Tájékoztatta a jelenlévőket és a város lakosságát, hogy szeptemberben 
két jelentős eseménye lesz a városnak. Egyik a Trianoni Emlékünnepség, amikor a kereszt állításának 
évfordulójáról emlékeznek meg szeptember 29-én délután három órai kezdettel. Ennek a 
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megemlékezésnek társszervezője az önkormányzat intézménye mellett a Kemenesaljai Trianon 
Társaság és az Alsósági Életfa Egyesület. A Szüreti Napok szeptember 25-26-án kerülnek 
megrendezésre, ennek a programjait most állítják össze. Lesznek hagyományos gyermekprogramok, 
kirakodó népművészeti vásár, néptánc, a szüreti felvonulás. Pagnaccóból képzőművészek alkotásaiból 
kiállítást állítanak össze.  
 
    A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a 
következő határozatokat hozta: 
 

149/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

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

2. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt vizsgáltassa meg a 
következő közlekedési rendet: 
- dr. Király J. utca posta melletti szakaszán megállás 

korlátozása; 
- Vörösmarty utcában a kórház régi bejáratától az új 

rendelőintézet bejáratáig járdaszakasz kialakításának 
lehetősége; 

- Celldömölk város területén a szükséges járdafelújítások 
anyagigényének felmérése; 
 

3. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy egyeztessen a 
Vagyonkezelő Zrt-vel a Romtemplom kezelésbe vétele ügyében. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

 
 

150/2015.(IX.02.) 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: 
 

Celldömölki emlékérmek bemutatása. 

 
Előadó: Hollósy István 
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 Hollósy István: 

 
 Mint az Éremgyűjtők Országos Szövetségének tagja és a helyi 
egyesület vezetője bemutatta az elkészült érmeket. Háromféle érem készült, mindhárom hátoldalán a 
város címere szerepel, első oldalukon a városháza, a Ság hegy és a kegytemplom szerepel. Ezt 
követően visszatekintett a régi idők érmeire. Megfontolásra javasolta, hogy a Városházát ábrázoló 
érmét az önkormányzat ne bocsássa kereskedelmi forgalomba.  
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Megköszönte Hollósy István segítségét, szervezőmunkáját. Kérte, hogy 
a következő Képviselő-testület ülésére készüljön előterjesztés az érmék utánrendeléséről. 
 
  
 3./ NAPIRENDI PONT: 
 

2015. évi féléves beszámoló a pénzügyi terv végrehajtásáról. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
2015. I. félév gazdálkodásáról részletes előterjesztést készítettek 

táblázatokkal alátámasztva. A Képviselő-testület 2015-ben az eredeti költségvetési főösszeget 
1.813.812.000 forintban állapította meg. Ez 1.944.444.000 forintra módosul. Az első félév végére a 
bevételek éves előirányzatának 52 százaléka, a kiadások 44 százaléka teljesült. A hivatal mellett a 
KMKK, Városgondnokság, Kemenes Vulkánpark költségvetése szerepel ebben a főösszegben, ezen 
kívül a Városi Óvoda, illetve a Népjóléti Szolgálat költségvetési 815 millió forintot tesz ki. Azért nem a 
város költségvetésében szerepel, mert önálló jogi személyiséggel rendelkezik a társulás. 210 fő 
dolgozik az óvodában és a Népjóléti Szolgálatnál összesen. Az I. félévben gazdálkodási probléma nem 
volt, folyószámla-hitel igénybevételére nem került sor, várhatóan II. félévben sem kerül rá sor. Célszerű 
rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtása mintegy 20 millió forint összegben iparűzési adó 
túlfizetés visszautalása miatt. Erre a 20 millió forintos bevétel kiesésre lejárt határidős számlákkal 
alátámasztva kerül sor pályázat beadására. 41 százalékban teljesült az iparűzési adó bevétel. Jelezték, 
hogy várhatóan nem fog befolyni a 600 millió forintos előirányzat. Rendkívül takarékosan kell 
gazdálkodni a II. félévben, nemcsak az önkormányzat, hanem intézmények vonatkozásában is, ismerve 
a 2016. évi költségvetési törvény feladatalapú finanszírozás fajlagos összegeit, amelyek nem fognak 
növekedni. Bizottsági ülésen polgármester úr azzal egészítette ki a határozati javaslatot, hogy az 
intézmények nem kaphatnak pótelőirányzatot, kivéve vis-major helyzetet. Bevételek tekintetében a 
Kemenes Vulkánpark esetében az előző év azonos időszakához viszonyítva 7 százalékkal emelkedtek 
a belépőjegyből származó bevételek. A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban alulteljesült 
az I. féléves előirányzat, intézményvezető jelezte, hogy meg fog tenni mindent a bevételek teljesülése 
érdekében. Hivatal esetében továbbszámlázás miatt időbeli elcsúszás történt, ezért volt alulteljesülés. A 
Népjóléti Szolgálatnál I. félévben likviditási problémát okozott a kórház tartozása. A kórháznál 
megtörtént a konszolidáció, a Népjóléti Szolgálat vissza tudta adni a 10 millió forint kölcsönt. Kérte a 
Képviselő-testületet, hogy a II. félévre vonatkozóan is tegye meg ezt a lépést az intézmény felé, jelenleg 
is 9 millió forinttal tartozik a kórház a Népjóléti Szolgálatnak. 1.400.000 forintot tudtak utalni többszöri 
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megkeresés után. Az óvoda esetében egy csoport megszüntetése megtörtént, 4 fő létszámleépítéséről 
döntött a Képviselő-testület. Az ingyenes gyermekétkeztetéssel kapcsolatban elmondta, hogy várhatóan 
az óvodában, bölcsődében is a gyerekek kilencven százaléka ingyen étkező lesz. A szülőknek nagy 
segítség, az önkormányzatnak azt jelenti, hogy térítési díj bevétel kiesését nem kompenzálja teljes 
mértékben a Magyar Államkincstár. A gyerekétkeztetés szociális ellátás, a szociális ellátást a helyi 
iparűzési adóból kell fizetni. A bölcsőde, óvoda vonatkozásában 3 millió forint bevétel kiesést jelent. Az 
Áfával kapcsolatban visszaigénylés miatt kevesebb bevételre számíthat az önkormányzat, nem áfás 
bevétel lesz, hanem várhatóan támogatás.  
A kiadások 44 százalékban teljesültek az I. félévben. Minél nagyobb összeget sikerül megtakarítani, 
maradványként 2016. évre átvihető. Várhatóan a 2016. évi költségvetés szűkösebb lesz, mint a 2015. 
évi. 600 millió forint felett nem lehet adóbevételt tervezni cégek tulajdonos váltása, stb. miatt. Aki állami 
tulajdonba került nem alanyai a helyi iparűzési adónak. Ezen okok miatt 100 millió forintos 
bevételkiesés van.  

 
2./ Karádi Mihály képviselő: 
 
A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, azt a határozati javaslatokkal együtt elfogadásra javasolja. 
 
3./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
Köszönetét fejezte ki a pénzügyi iroda vezetőjének és dolgozóinak a 

beszámoló elkészítéséért. Annál is inkább, mivel nem teszik kötelezővé, hogy féléves beszámoló is 
készüljön. Az irodavezetővel megbeszélték, hogy a Képviselő-testületnek mégiscsak szüksége lenne 
egy összeállított anyagra, ami részben megnyugtató, részben figyelmeztető. Az intézmények többsége 
50 százalékos szint alatt van, viszont látják a jövő évi számokat, nem fognak változni azok a fejkvóta 
szerinti támogatások, nem lesz mivel betömni azt a lyukat, ami látszik a költségvetésen. Kérte a 
képviselőtársakat, intézmények vezetőit, hogy takarékosságra törekedjenek, feladataikat a jelenlegi 
létszámmal végezzék, hogy a következő év hiányait megpróbálják ebben az évben minimálisra 
csökkenteni.  

 
4./ Fehér László polgármester: 
 

    Arról is felvilágosítást adott, hogy az új rendelet szerint nincs szüksége 
a városnak könyvvizsgáló alkalmazására. A szerződés felmondásra került, megköszönve több 
évtizedes munkáját. Számolva a kevesebb adóbevétellel, felhívta az intézményvezetők figyelmét, hogy 
csak akkor engedélyez az önkormányzat dolgozót felvenni, ha a feladatokat nem lehet elosztani.  

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

151/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület elfogadja a 2015. év I. féléves beszámolót a 
pénzügyi terv végrehajtásáról. 
 

2. A Képviselő-testület engedélyezi a Városgondnokságnak a 
START közmunkaprogram önerejére 10 millió forint fedezet 
átcsoportosítását a fejlesztési tartalékból. (1 millió forint 
beruházásra, 9 millió forint dologi kiadásokra.) 
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3. A Képviselő-testület jóváhagyja 10 millió forint átcsoportosítását a 
fejlesztési tartalékból támogatásértékű működési célú pénzeszköz 
átadásra a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulásnak, a Népjóléti Szolgálat részére a 
Kemenesaljai Egyesített Kórház tartozásai miatti bevételkiesés 
fedezetére. A támogatás visszatérítendő. 

 
4. Az intézmények 2015. II. félévben fedezet hiányában 

pótelőirányzatra csak vis major esetben számíthatnak, 
gazdálkodásukra vonatkozó döntéseket az intézményvezetők 
ennek tudatában hozzanak. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

4./ NAPIRENDI PONT: 
 

Hitelszerződéshez jelzálogfedezet megjelölése. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 

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

152/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület az IBD-MUN-15-0094/1 szerződésszámú 
40.000.000,-Ft beruházási hitel jelzálogfedezetéül a Kővágóörs 
849 és 859 hrsz. ingatlant és az értékbecslés eredményétől 
függően a Celldömölk Sági u. 22. 1281 hrsz. ingatlanokat jelöli 
meg 60.000.000,-Ft értékben. Az értékbecslés fedezete a 
működési tartalék. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelzálogjog 
alapításához szükséges hatósági eljárás lefolytatásához. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
 

 
5./ NAPIRENDI PONT: 

 
Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására pályázat benyújtása. 

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

 
    Elmondta, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény önkormányzati melléklete alapján van lehetőség pályázni erre a támogatásra. 
Beadásának indoka, hogy 2015. I. félévben az előző évi iparűzési adó túlfizetés miatt ebben az évben 
keletkezett visszafizetési kötelezettsége a városnak mintegy 20 millió forint összegben, közvilágítással 
kapcsolatban érkezett olyan nagyösszegű elszámoló számla, amire nem számított a Városgondnokság, 
illetve óvodai gyerekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó lejárt élelmiszer számlák. A beadási határidő 
szeptember 30. 
 
    A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
153/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország 2015. évi Központi Költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. melléklet III. sz. pont alapján támogatási kérelmet nyújt be a 
Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatás című pályázatra. Felhatalmazza Fehér László 
polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatban eljárjon. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

6./ NAPIRENDI PONT: 
 

JUFA Ungarn Kft. által létesített szauna és gyermekvilág üzemeltetése. 

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

 
 Az előterjesztés tartalmáról tájékoztatta a Képviselő-testületet, a 
lakosságot. Köztudott, hogy az új épületrész a JUFA beruházása. Az önkormányzat tulajdonképpen 
partnerként együttműködik ezzel a befektető csoporttal a Vulkán fürdő hosszú távú működtetése 
érdekében. 2012. júniusában kötött az önkormányzat több szerződést a JUFA Ungarn Kft-vel. A 
szindikátusi szerződés a közös együttműködés alapjait fektette le. A két szerződő fél létrehozta a 
Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft-t, mely a fürdő üzemeltetését bérlőként végzi. Akkor 
szerződésben vállalták, hogy az új létesítmények elkészültét követően a fürdő egységeként a Vulkán 
Fürdő Kft. fogja bérelni és üzemeltetni. Túl vannak a próbaüzemen, jogi szerződéseknek a kérdéseit 
folyamatos tárgyalások után most érkeztek olyan szintre, hogy a két fél el tudja fogadni, illetve 
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szükséges szerződést alá tudja írni. A két létesítmény bérleményként kerülne a Kft. használatába. 
Megállapított bérleti díjra vonatkozóan olyan összeg, ami az értékcsökkenést követné, minimális 
nyereséget biztosítana a JUFA részére. A bérleti díj arányban áll az 1,2 milliárdos fürdővel, illetve a 
szabályoknak is megfelelő. A Vulkán Kft. bérelné a két létesítményt és üzemeltetné. Taggyűlésen kell 
erről döntést hozni, polgármester úr képviseli a Képviselő-testületet, erre ad a Képviselő-testület 
felhatalmazást. Egyes létesítményekért fizetendő használati díj kérdéses még. Alapszerződésben 
vállaltuk, hogy nagy létszámú látogató számot biztosít a JUFA, ezer forintos összeget fizettek a 
belépőre négy év feletti szállóvendég után. Új konstrukcióban a szauna, gyermekvilág után is meg 
kellene fizetni a belépő árat. A határozati javaslat 2. pontjában tettek javaslatot, ami azt jelenti, hogy a 
celldömölki lakosok is fizetnek kedvezményes árat, a szállóvendégek után is megfizeti a JUFA Ungarn 
Kft., ami 25 százalékkal lenne csökkentve. Marketing tevékenységet a JUFA látja el. Ami még nagyon 
fontos, hogy éves vesztesége a jelenlegi konstrukcióban a Vulkán Kft-nek nőni fog. A 60 millió forintos 
prognosztizált veszteség felét vállalta az önkormányzat, 30 millió forint felett további veszteség az 
önkormányzatra nem hárul. Bizottsági ülésen felvetődött, hogy 30 millió forintos maximumot tíz évig 
vállalja az önkormányzat, biztosítja ezt a pótbefizetést. A szerződés módosításokat így javasolják.  
 
 2./ Dr. Németh Gábor, Vulkán Fürdő Üzemeltető Kft. ügyvezetője: 
 
 Jegyző úr által elmondott lényeges összefoglalójához hozzátette, hogy 
itt beszélnek egy tíz éves fürdőről, tavalyi évben elkészült szállodáról, létrejött a gyermekvilág és 
szauna világ, melyet optikai mérleggel nem lehet mérni. A két cég egymással összefonódva, egymást 
támogatva kell, hogy működjön. A szálloda megépítése a fürdő eladhatóságát növeli és fordítva. Ha 
nincs a szálloda, a tíz éves fürdő rosszabb helyzetben lenne. A konstrukció elfogadása véleménye 
szerint jelentős kockázattal nem jár. 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy folyamatos egyeztetés alapján alakult ki a kölcsönös 
konszenzus, a taggyűlés, felügyelő bizottság, illetve a bizottság is elfogadásra javasol.  
 
 4./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Megkérdezte az ügyvezető igazgatót, hogy az előterjesztésben 
foglaltak elfogadása esetén a polgármester úr felhatalmazást kap ilyen irányú szavazásra, akkor 
életképesnek tartja-e a Kft-t, benne van-e az a biztosíték, hogy ilyen feltételekkel működtetni tudják a 
fürdő üzemeltető kft-t. 
 
 5./ Dr. Németh Gábor ügyvezető igazgató: 
 
 Válaszában előadta, hogy alapvetően az előterjesztés azt tartalmazza. 
A konstrukció akkor lép életbe, ha a JUFA fizetési kötelezettségének eleget tesz. A jövőben előzetes 
veszteségpótlási kötelezettségét határidőre nem teljesíti, akkor ez a megállapodás automatikusan 
felmondható lesz. Ha elfogadja a Képviselő-testület az előterjesztésben leírt javaslatokat, az után a 
JUFA teljesíti kötelezettségét a fürdő üzemeltető Kft. felé, elkészülhet a módosított üzleti terv. Onnantól 
fogva nagyobb védelmet kap a fürdő kft. Alapvetően a fürdők fenntarthatósága ma Magyarországon 
sehol sem biztosított. Olyanról tudni, aki majdnem nyereséges. Az önkormányzat hatalmas gesztust 
gyakorol a város lakossága részére, hogy fenntart egy ilyen konstrukciót, más oldalról gyermeknevelést 
végez. Ha a szálloda át tud menni nyereséges működésbe, akkor hosszú távon alapját jelenti a 
fürdőnek. 
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 6./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Mivel az ügyvezető úgy gondolja, hogy biztonságosan működtethető a 
fürdő Kft., ezt a tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
 7./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
 Elmondta, hogy 40 millió forint a fürdő lejárt tartozása az önkormányzat 
felé, mely után az áfát is befizette az önkormányzat. Amint a JUFA-tól befolyik az említett tartozás, a 
tartozás rendezése megtörténhet az önkormányzat fel.  
 
 8./ Fehér László polgármester: 
 
 A fürdő körüli fejlesztés Európai Uniós, illetve JUFA tulajdonosi 
fejlesztésből valósult meg, további fejlesztéseket fogja szolgálni. Esetleg bővítik a szállodát, 
pillanatnyilag apartman házakat építenek, ezek mind a vendégforgalom növekedésével járnak. 
Tulajdonosi értekezleten felvetődött, hogy a szolgáltatások körének bővülése miatt bizonyos szintű 
jegyár emelések legyenek. Az biztos, hogy Nyugat-magyarországi régióban egyik legalacsonyabb 
fürdőárak itt alakultak ki.  
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

154/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

 I. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vulkán 
Fürdő Kft. taggyűlésén támogassa a JUFA Ungarn Kft. és a Vulkán 
Gyógy és Élményfürdő Üzemeltető Kft. között megkötendő bérleti 
szerződést az alábbi főbb kritériumok teljesítése mellett: 
 
1. A bérleti díj összege nettó 40 millió Ft/év. 

 
2. A bérleti jogviszony határozott időre: 2037.06.30-ig szól. 

 
3. A bérlemény karbantartásáról, felújításáról a bérbeadó saját 

költsége terhére köteles gondoskodni. 
 

4. A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a JUFA 
Ungarn Kft. a Vulkán Fürdő Kft-vel szemben fennálló fizetési 
kötelezettségét a bérleti szerződés aláírását követő 10 napon 
belül egyenlítse ki. 

 
5. A bérleti szerződést a Vulkán Fürdő Kft. külön indoklás nélkül 

felmondhatja, ha a JUFA Ungarn Kft. az üzleti tervben előírt – havi 
ütemezésű – veszteségpótlási és a Vulkán Fürdő felé fennálló 
egyéb fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és azt az erre 
való felszólítást követően legkésőbb 15 napon belül sem teljesíti. 

 
 II. 
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A Képviselő-testület a bérleti szerződés hatálybalépésével egyidejűleg 
módosítani kívánja a 2012. június 20-án kelt, a JUFA Ungarn Kft. és 
Celldömölk Város Önkormányzata között megkötött szindikátusi 
szerződés 9. pontját a következők szerint: 
 
„Felek megállapodnak abban, hogy a JUFA Ungarn Kft. által épített 
szálloda és kemping vendégei után a JUFA Ungarn Kft. a fürdő ún. 
alapszolgáltatási (jelenleg úszómedence, tanmedence, gyógyvizes 
jakuzzi medence, gyermekvilág, óriáscsúszda, termálvizes medence, 
külső strandfürdő használata) igénybevételi lehetőségéért köteles 
megfizetni valamennyi 4 éves kort betöltött szálló-, valamint 
kempingvendége után, vendégéjszakánként a mindenkor közzétett 
(hatályos) árlista szerint celldömölki lakóhelyű felnőtt belépő díj 
(jelenleg bruttó 1.500,-Ft), valamint a kötelezően igénybe veendő 
szekrényhasználati díj (jelenleg bruttó 250,-Ft) együttes értékének 
(jelenleg 1.750,-Ft) 25 %-ával csökkentett összeget. 
A szauna-világért a JUFA Ungarn Kft. a mindenkor közzétett (hatályos) 
árlista szerint celldömölki lakóhelyű felnőtt szauna használati díj 
(jelenleg bruttó 1.000,-Ft) 25 %-ával csökkentett összeget köteles 
megfizetni a valamennyi 18 éves kort betöltött szállóvendége után, 
vendégéjszakánként.  
A szerződő felek megállapodnak, hogy a fentiekben hivatkozott 
celldömölki lakóhelyű felnőtt belépő és szauna használati díj 
módosítása csak együttes, közös akarattal lehetséges.” 
 
 III. 
 
A Képviselő-testület a bérleti szerződés hatálybalépésével egyidejűleg 
módosítani kívánja a Vulkán Gyógy-, és Élményfürdő társasági 
szerződésének 4. pontját a következők szerint: 
„A Társaság tagjai évente legfeljebb 12 alkalommal maximum 200 
millió forint – ebből az Önkormányzat maximum 30.000.000,-Ft – 
pótbefizetés teljesítésére kötelezhetők, amelyet a tagok készpénzben, 
a taggyűlés által előírt esetenként előírt határidőben és visszafizetési 
kötelezettség mellett kötelesek megfizetni. A pótbefizetés összege a 
tag törzsbetétjét nem növeli.” 
 
 IV. 
 
A Képviselő-testület bérleti szerződés hatálybalépésével vállalja, hogy 
a 2015-ös üzleti évtől kezdődő 10 éves időtartamra vonatkozóan abban 
az esetben is vállalja az Önkormányzat az éves 30 millió forintos 
veszteségpótlást, ha az éves veszteség összege nem éri el a 60 millió 
forintot, így – figyelembe véve az 50-50 %-os veszteségpótlási arányt – 
az Önkormányzat által fizetendő mérték ennél kevesebb lenne. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
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7./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Városgondnokság igazgatói álláshelyére pályázat kiírása. 

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

    Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Bakó István igazgató 
kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez közalkalmazotti jogviszonyának áthelyezéssel történő 
megszüntetésére. Pápa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete öt évre őt bízta meg az ottani 
Városgondnokság igazgatói álláshelyének betöltésével. az álláshelyet 2015. október 15. napjával kell 
elfoglalnia. Pápa város polgármestere – dr. Áldozó Tamás – szintén kérte Bakó István áthelyezését.  
 
Kérte a Városgondnokság igazgatói álláshelyére pályázat kiírását vegye le napirendről a Képviselő-
testület. Javasolta, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá Bakó István közalkalmazotti jogviszonyának 
áthelyezéssel történő megszüntetéséhez 2015. október 15-étől. Egy évre a vezetői feladatok ellátásával 
bízzák meg Finta Zoltánnét. Bakó Istvánnak új munkahelyi feladatai ellátásához jó erőt, egészséget 
kívánt. 
 
    2./ Farkas Gábor jegyző: 
 
    Elmondta, hogy augusztus 28-án döntött Pápa Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete Bakó István kinevezéséről, ezt követően jelezte igazgató úr kérését. Elsősorban 
dönteni kell igazgató úr jogviszonyának áthelyezéssel történő megszüntetéséről 2015. október 15-i 
nappal. A szükséges okmányokat elkészítik. Ahhoz, hogy az intézményvezetői álláshelyre pályázatot 
írjanak ki, hosszabb az eljárási idő. Javasolta, hogy a Képviselő-testület engedélyezze az 
igazgatóhelyettesi magasabb státuszt, erre kerülne kinevezésre polgármester úr által megnevezett 
kolléganő. Legkésőbb 2016. augusztus 31-éig látná el az igazgatói feladatokat. Illetményének 
meghatározását kérte zárt ülésen tárgyalni. Jövő évben mindenképpen ki kell írni a pályázatot a vezetői 
álláshely betöltésére, a mostani pedig lekerül a napirendről. 
 
    3./ Bakó István igazgató: 
 
    Megköszönte a bizalmat, amit eddig kapott. Huszonhárom évig volt 
vezető a városban, 11,5 évet az iskolában és 11,5 évet a Városgondnokságon. Hálás a türelemért, 
segítőkészségért, együttműködésért. Bízik benne, hogy a Városgondnokságot a továbbiakban is 
megfelelő személy fogja irányítani. 
 

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

 
155/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
1. A Képviselő-testület hozzájárul Bakó István közalkalmazotti 

jogviszony áthelyezéssel történő megszüntetéséhez 2015. október 
15-i hatállyal.  
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Bakó István 
áthelyezéséről szóló megállapodás aláírására. 
 

3. A Képviselő-testület engedélyezi Bakó István 2015. 10. 14-ig 
időarányosan megillető 33 nap szabadsága pénzbeli megváltását. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 1 

tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
156/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
A Képviselő-testület 2015. október 15. napjával intézményvezető 
helyettesként megbízza a Városgondnokság vezetői feladatainak 
ellátásával Finta Zoltánnét a Városgondnokság igazgatói álláshelyére 
kiírt pályázat lefolytatásáig, legfeljebb egy évig. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
 
 

8./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói 
álláshelyére pályázat kiírása. 

 
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: 

 
157/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
A Képviselő-testület pályázatot ír ki a Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére az alábbi tartalommal: 
 
Pályázatot meghirdető szerv: 
 
Celldömölk város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
9500 Celldömölk, Városháza tér 1. 
 
Meghirdetett munkahely: 
 
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshely 
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9500 Celldömölk, dr. Géfin L. tér 1. 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 
 
A megbízás kezdő napja: 2016. január 1. 
Megszűnésének időpontja: 2020. december 31. 
Képesítési és egyéb feltételek: 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 
egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 
6/A, 6/B §-a szerinti végzettség valamelyike, legalább 5 év szakmai 
gyakorlat. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 
Szakmai önéletrajz, vezetői program, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, képesítést igazoló oklevél másolata. 
 
A pályázat benyújtásának helye: 
 
Celldömölk Város Polgármestere 
9500 Celldömölk, Városháza tér 1. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
 
A Kormányzati személyügyi Szolgáltató Központ honlapján történt 
megjelenéstől számított 30 nap. 
 
A pályázat elbírálásának rendje: 
 
- A 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 7. § (6) bekezdése szerinti 

bizottság véleményezése. 
- Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottságának 

véleményezése. 
- Képviselő-testület döntése. 

 
A pályázat elbírálásának határideje: 
 
A pályázat benyújtását követő 30 nap. 
 
Illetmény: 
 
A többször módosított Kjt. szerint. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
 
Határidő:  2015. szeptember 15. 
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9./ NAPIRENDI PONT: 
 

Közterületek elnevezése és elnevezések megváltoztatása. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
Emlékeztette a Képviselő-testületet, hogy a Vas Megyei 

Kormányhivatal három utcanév megváltoztatására kötelezte az önkormányzatot. Ennek a mikéntjéről 
szavazna a Képviselő-testület. A bizottság olyan megoldást javasolt, hogy év végéig kérjék ki a 
lakosság véleményét az „Új Kemenesalja” és a városi honlap útján. Létrehoznak olyan felületet, ahol 
lehet javaslatot tenni utcanevekre. A javaslatok beérkezése után kikérhetik a Honismereti 
Munkaközösség véleményét. A munkaközösség véleményét az illetékes bizottságok elé terjesztik, majd 
azt követően a javaslatokról tud dönteni a Képviselő-testület. 

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

tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

158/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az új Kemenesalja Újság és 
a Városi Honlap útján kérje ki a lakosság véleményét az új utcanevek 
vonatkozásában. 

 
Felelős:  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  2015. december 31. 

 
 

10./ NAPIRENDI PONT: 
 

Az Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének (Szervezeti és Működési 
Szabályzatának) módosítása. 

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

    Elmondta, hogy az Ügyrend módosítása a feladatellátás változása, 
valamint jogszabály módosítások miatt vált szükségessé.  
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    2./ Fehér László polgármester: 
 
    Javasolta a hivatal ügyrendjének elfogadását. Tájékoztatta a 
Képviselő-testületet, hogy jövő év januárjától további változások várhatóak, több feladat átkerül a járási 
hivatalhoz. 
 

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

159/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a Celldömölki Közös Önkormányzati 
Hivatal Ügyrendjét (Szervezeti és Működési Szabályzatát) az 1. sz. 
melléklet szerinti tartalommal. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  2015. szeptember 3. 

 

 
11./ NAPIRENDI PONT: 

 
Celldömölk Város Fenntartható Energia Akcióterve (SEAP). 

 

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

    Szólt arról, hogy ebben a témában több alkalommal egyeztettek 
Sárvár, Bük, Kőszeg városokkal, volt amikor részt tudott venni, volt amikor Lengyel László képviselte a 
várost. Celldömölk nem zárkózik el az akcióterv készítésétől, de több millió forintot az önkormányzat 
nem tud erre a célra áldozni. Akkor javasolja elkészíttetni, ha TOP-os forrásból finanszírozható.  
 
 2./ Lengyel László alpolgármester: 
 
 Fontosnak tartja az akcióterv elkészítését. Annak a lehetőségét 
megvizsgálni, hogy a négy város tudna-e együttműködni, feltételes közbeszerzést közösen, nem külön 
folytatná le. Mind a négy város azt szeretné, ha a TOP-os forrásból valósulna meg. 
 
 3./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Ismertette a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság javaslatát, mi 
szerint a Képviselő-testület csak abban az esetben vállalja az akcióterv elkészítését, ha TOP-os 
forrásból finanszírozható.  
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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160/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
A Képviselő-testület kizárólag abban az esetben vállalja a Fenntartható 
Energia Akcióterv elkészítését, ha az biztossá válik, hogy TOP-os 
forrásból finanszírozható. A Képviselő-testület fenntartja a lehetőségét, 
hogy Bük, Kőszeg, Sárvár városokkal együtt konzorciumban írják ki a 
beszerzési, vagy közbeszerzési eljárást. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

12./ NAPIRENDI PONT: 
 

Gördülő fejlesztési terv. 

 
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: 
 

161/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a VASIVÍZ Zrt., mint üzemeltető által 
javasolt gördülő fejlesztési tervet, és a 2. sz. melléklet szerinti 
tartalommal felhatalmazza a polgármestert a terv elkészítéséhez és 
benyújtásához szükséges meghatalmazás aláírására. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

13./ NAPIRENDI PONT: 
 

Pályázati lehetőségek, és pályázati eredmény. 

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

 
 1./ Dummel Ottó műszaki irodavezető: 
 
 Tájékoztatást adott a pályázati lehetőségekről, három dologról számolt 
be. Egyik a szennyvízelvezetés tisztítás megoldása az izsákfai városrészen. A pályázat határidőre el 
fog készülni, vannak még műszaki, gazdasági vitatott kérdések, van amit át kell dolgozni. A Képviselő-
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testületnek arról kell nyilatkozni, hogy a pályázat benyújtására törekszik, valamint nyilatkozni kell a saját 
forrás rendelkezésre állásáról. Jelen esetben arról kell nyilatkozni, hogy a saját forrás nem áll az 
önkormányzat rendelkezésére. Második pontban az energetikai fejlesztések támogatásáról adott 
tájékoztatást, az Idősek Otthona és Gondozóház Celldömölk Szalóky Sándor u. 1., Népjóléti Szolgálat 
központi épület Celldömölk Szalóky Sándor u. 3., valamint Idősek Otthona Celldömölk Nemesdömölki u. 
15. épületek energetikai korszerűsítésének költségét fedezi a maximális 150 millió forintos elszámolható 
összköltség. A harmadik lehetőség Kresznerics Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából 
köztéri alkotás megvalósítása. A Vizuális Művészetek Kollégiumánál megszületett a döntés, elfogadták 
az egyik alkotás megvalósítását. Helyszínéről a következő héten döntenek a művész, önkormányzati 
képviselők, városrész bevonásával.  
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
 

162/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft. által alkotott konzorcium a 
Szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvízelvezetés megvalósítása 
című KEHOP-2.2.1 számú pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a 
„Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az izsákfai városrészen” 
címmel. 
 
Celldömölk Város Önkormányzatának a program megvalósításához 
szükséges saját forrás nem áll rendelkezésére, ezért kéri a szükséges 
önerő támogatásból történő finanszírozását. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

163/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

Celldömölk város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése tárgyú 
KEOP-2015-5.7.0 számú pályázati felhívásra az alábbi intézmények 
fejlesztésére benyújtott „Celldömölki önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése és felújítása” című pályázatot: 
 
Idősek Otthona és Gondozóház, Celldömölk Szalóky u. 1. 
Népjóléti Szolgálat központi épülete, Celldömölk szalóky u. 3. 
Idősek Otthona, Celldömölk Nemesdömölki u. 15. 
 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
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164/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kezdeményezi Kresznerics Ferenc születésének 250. évfordulójára 
készülő köztéri alkotás megvalósítási helyszínének módosítását az 
Alsósági Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő Celldömölk 
2454 hrsz-ú ingatlanra. 
 
A Képviselő-testület a szobor pontos megvalósítási helyszínének 
meghatározásába bevonja a Római Katolikus Egyház képviselőjét, az 
alsósági városrész térrendezésének tervezőjét és az alkotó Dienes 
Attila szobrászt. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

14./ NAPIRENDI PONT: 
 

Az alsósági katolikus temetőben betonjárda kiépítése. 

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

    Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület elnökének kezdeményezését 
azzal egészítette ki, hogy a Képviselő-testület nyújtson egymillió forint támogatást az alsósági temetői 
járda megépítéséhez.  
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzott javaslat alapján 
11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

165/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület 1.000.000,-Ft támogatást nyújt az alsósági temetői 
járda megépítéséhez. Felkéri a részönkormányzatot, hogy keressen 
további támogatókat, akik munkájukkal hozzájárulnak a járda építési 
költségeinek csökkentéséhez. A vállalások beérkezését követően 
felkéri a műszaki irodát a kiviteli munkák előkészítésére. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Erdélyi Antal részönkormányzat vezető 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  következő képviselő-testületi ülés 
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15./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tulajdonosi nyilatkozat kérése. 

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

 Az előterjesztés határozati javaslatát azzal egészítette ki, hogy az 
önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulást vagy térítési díj ellenében adja meg, vagy olyan feltétellel 
engedélyezze, hogy százszázalékos helyreállítás történjen meg a nyomvonalon. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 11 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

166/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a Villkász Kft-
nek ahhoz, hogy a Celldömölk Kinizsi u. 4. szám alatti, a MÁV Zrt. 
tulajdonában lévő ingatlanhoz kiépítse a 4x240-es kábelt az 566; 
572; 113/3 hrsz-ú, a Celldömölk Város Önkormányzatának 
tulajdonát képező területek igénybevételével azzal a feltétellel, 
hogy a Villkász Kft. az érintett területek helyreállításáról 
gondoskodik, vagy megtéríti a helyreállítási munkálatokat. 
 

2. A Képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, 
Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság elnökét, a jegyzőt és a 
műszaki iroda vezetőjét, hogy a helyszín bejárását követően 
döntsenek a helyreállítási munkák elvégeztetéséről, vagy a térítési 
díjról. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
 
 

16./ NAPIRENDI PONT: 
 

Helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás menetrendjének 
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: 
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167/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
A Képviselő-testület módosítja az autóbusszal végzett menetrend 
szerinti személyszállítási közszolgáltatásra a Kemenesalja-busz Kft-vel 
megkötött közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletét (Menetrend) a 
3.sz. melléklet szerinti tartalommal. A módosítás 2015. szeptember 3-
tól lép hatályba. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 

 
17./ NAPIRENDI PONT: 

 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 

 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Tájékoztatásul elmondta, hogy az „A” típusú 10 hónapra szól, a „B” 
típusú pályázatra a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók 
jelentkezhetnek. Ebben az esetben három évre kötelezi el magát az önkormányzat. Pénzmaradvány 
abból szokott származni, hogy valaki nem nyer felvételt, vagy hallgatói jogviszonya megszűnik, illetve 
szünetelteti hallgatói jogviszonyát. 
 
Az önkormányzat csatlakozási szándékát október elsejéig kell megküldeni az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma részére, október 5-éig kerül kiírásra a pályázat („A” típusú 10, „B” típusú 3x10 hónapra). 
A pályázatokat november 9-éig lehet benyújtani. A Képviselő-testület következő ülésére előterjesztésre 
kerül a szabályzat, amit az elbírálásnál az illetékes bizottságnak figyelembe kell venni. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

168/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeiben a települési önkormányzatok számára 
meghatározottakat, s csatlakozik a 2016. évi fordulóhoz. 
 

2. A Képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjak támogatására 
a 2016. évi költségvetésében 3.000.000,-Ft-ot biztosít. 
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Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

18./ 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: 
 

169/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület tudomásul veszi a Városfejlesztési és 
Költségvetési Bizottság tájékoztatását az átruházott hatáskörben hozott 
döntéséről fakivágási ügyekben. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

19./ NAPIRENDI PONT: 
 

2015. évi pénzügyi rendelet módosítása. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 

 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 

    Az előterjesztést azzal egészítette ki, hogy a bizottsági ülést követően 
érkeztek meg a módosítás eredményei. Az előirányzat módosítások és képviselő-testületi döntések 
miatt indokolt a pénzügyi rendelet módosítása. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2015.(IX.03.) önkormányzati rendelete Celldömölk Város 
Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
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A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
20./ NAPIRENDI PONT: 

 
Kitekintő határozat 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: 

 
170/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
A Képviselő-testület módosítja kitenkintő határozatát a 3. sz. 
mellékletnek megfelelő tartalommal. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 
 

 
 Fehér László polgármester: 
 
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, az ülést 17:15 órakor 
bezárta. Bejelentette, hogy a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Farkas Gábor Fehér László 
 jegyző polgármester 
 


