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KEmmSALJA
CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉTHETENTE MEGJELENŐ L A P J A

Adóforintok a kórházért
Tavaly szinte nem volt olyan
hónap, amikor valamilyen mó
don szóba - és lapok hasábjaira
- ne került volna Celldömölk
kórháza. Egyszer megmaradása
esélyeit latolgatták(tuk), máskor
az líj és újabb minisztériumi ter
vezeteket értékelték. Október 31-

•

ÁRA: 27,50 FORINT
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Hatvan év az életért...

én pedig tudományos ülés emlé
kezett meg a Celldömölki Városi
Kórház fennállásának századik
évfordulójáról.
Az intézmény pár hete Keme
nesaljái Egyesített Kórház néven,
(Folytatás a 2. oldalon)

Közmeghallgatás
Celldömölk Város önkormányzatának Képviselő-testülete
1997. február 19-én (szerdán) 15 órai kezdettel közmeghallgatást
tart. Téma: Celldömölk város 1997. évi pénzügyi terve (részletek
a 11. oldalon). A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti tanácskozó terme.
Kérjük mindazon celldömölki lakosokat, akik érdeklődéssel
figyelik lakóhelyük sorsát, fejlődését, hogy az ülésen megjelenni
szíveskedjenek, s véleménynyilvánításukkal segítsék munkánkat.
Egyéb, más témákban is várjuk a lakosság észrevételeit, javaslatait.
Makkos István
polgármester

Ezzel a címmel láthatott polgári védelmi kiállítást Celldömölk lakos
sága január végén a Kemenesaljái Művelődési Központban. A több tár
lóból, fotóból, szemléltető- és speciális használati eszközökből álló anya
got január 24-én Makkos István polgármester ajánlotta az érdeklődők
figyelmébe. A megnyitón jelen volt Burián Attila pv. őrnagy, megyei
parancsnokhelyetles, Kovács Imre pv. százados, a sárvári körzet parancs
noka, és Cserkész Gábor, a celldömölki kirendeltség vezetője is. -gyí

Uj vízdíjak, jelentés a közterületek állapotáról
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Január 29-én tartotta első ülését 1997-ben
Celldömölk város képviselő-testülete. Ahogy
az az év elején lenni s zokott, a központi kér
dés az önkormányzatoknál a költségvetés el
készítése. Nincs ez városunkban sem más
képpen. A döntések nagy része is közvetlenül
vagy közvetve a pénzügyi terv végső formába
öntésének előzménye.
Miután Makkos István polgármester meg

üléséről

nyitotta az ülést, rögtön áttért az első napi
rendi pont, a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló ismertetésé
re. Ebben - egyebek között - szó volt az ön
kormányzat által vásárolt lakásról, a helyi tv-t
érintő műsorkészítési szerződés meghosszab
bításáról. Szólva a két ülés közt történtekről
említést tett a háziorvosok kéréséről az ügye
leti díj emelésével kapcsolatosan, és a VAS-

BER által épített lakások körüli bonyodal
makról. Az utóbbival kapcsolatosan külön ki
emelte, hogy a Mikes utcában nemrég befe
jezett tömbház műszaki átadása a felmerült
kivitelezői hibák miatt nem történt meg. Kép
viselői kérdésre válaszolva elmondta, hogy
Kemenesmihályfa önkormányzata mégsem
hajlandó beleegyezni az olajtározó üzemelte(Folytalás a 3. oldalon)

Nőj nagyra Kiss Benedek!
Január negyedikén látta meg a napvilágot
1977 első celldömölki újszülöttje. Az egészséges,
fejlett csecsemő 53 centiméterrel és 4 kilogramm
15 dekával született.
Édesanyja Bognár Edina, a kereskedelmi
bank titkárnője, édesapja a celldömölki rendőr
kapitányság nyomozója.
Benedek a második gyermek a családban.
Testvére, Bálint ötéves. A család tagjai nagy sze
retettel veszik körül az új jövevényt, akivel édes
anyja szeretne 3 évig otthon maradni.
Kiss Benendek, nőj nagyra!
Völgyi L.

Előadás
a fogolytáborról
Érdekesnek ígérkező előadás
lesz a Kresznerics Könyvtárban
a Honismereti Munkaközösség
és a Kemenesaljái Berzsenyi
Asztaltársaság
szervezésében
február 13-án 18 órakor. Csák
Zsófia, a Savaria Múzeum mu
zeológusa az ostffyasszonyfai I .
világháborús
hadifogolytábor
történetéről fog beszélni.
gy-
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Adóforintok a kórházért
(Folytatás az 1. oldalról)
az Intaházai Pszichiátriai Reha
bilitációs Intézettel közös szerve
zetben működik, így sikerült ele
get tenni a központilag meghatá
rozott normatíváknak. Az 1997es évet, az előzőekhez képest,
nyugodtan, bizakodva kezdték,
de - mint dr. Rakonczai Ervin
orvos-igazgatótól megtudtuk bőségesen lenne még tennivaló:
- A jelenlegi stniktúra - úgy
tűnik - tartós, lezárult az egész
ségügy átszervezése, egy ideig
biztosan nem várható olyan ágy
számleépítés, amely minket is
érintene.
Problémát jelent viszont, hogy
az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár csupán a működést fede
zi, fejlesztésekre nem ad pénzt.
Az igazgató szerint komoly,
hosszú távú segítséget jelenthet a
kórháznak az a lehetőség, hogy
az állampolgárok személyi jöve
delemadójuk egy
százalékát
meghatározott célokra fordíthat
ják. A Kemenesalja Kórházáért

létrehozott alapítvány minden
törvényi követelménynek megfe
lel.
- A szükséges fejlesztéseket
két csoportba sorolnám—mondja
Rakonczai Ervin. - A burkolóla
pok cseréje, a nagy, és ezért ké
nyelmetlen kórtermek leválasztá
sa a betegek komfortérzetét nö
velné. A másik csoportba a ren
delkezésre álló eszközparkunk
korszerűsítése tartozik. Az el
múlt évben, részben alapítványi
forrásból sikerült beszereznünk
korszerű, ultrahangos szívvizs
gáló berendezést. Változatlanul
égető szükség lenne viszont új
röntgenparkra, mivel a jelenlegi
berendezések húsz évesek. Hi
szek és bízom abban, hogy a vá
ros polgárai segítségével sikerül
megvalósítanunk legalább a ter
vezett fejlesztések egy részét. Hi
szen közös érdekünk, hogy Ke
menesalja kórházában továbbra
is a megszokott színvonalas gyó
gyítómunka folyhasson.
Kiss Veronika

3$íHová fizessük adónk egy százalékát?
Alábbi összeállításunkkal azoknak a celldömölki, illetve kemenesaljai
olvasóinknak szeretnénk a segítségére lenni, akik személyi jövede
lemadójuk egy százalékát celldömölki, kemenesaljai alapítványok, intéz
ményekjavára szándékoznak eljuttatni. Az 1996. CXXVL törvény értel
mében az adózó állampolgárok személyi jövedelemadójuk egy százalékát

az úgynevezett kedvezményezett javára utalhatják. Az elmúlt napokban
megpróbáltunk listát készíteni azokról az alapítványokról, intézmények
ről, amelyek környékünkön a törvény értelmében kedvezményezettnek
számítanak: az alapítványoknak 3 évnél régebbinek, pártoktól független
nek kell lenniük, és nem lehet köz-, illetve társadalombiztosítási tartozá
suk stb.
Az alábbi lista korántsem teljes. Ezért kérjük, akik a törvényben előírt
kritériumoknak megfelelnek, keressék fel szerkesztőségünket, hogy a lis
tát a következő számban folytathassuk.
Alapítványok:
Városért Alapítvány, Celldömölk, Temesvár u. 16. Adószám:
19245845-1-18
Célja: Celldömölk város környezetvédelmének, műemlékvédelmének,
a diák- és tömegsport, valamint a kultúra támogatása.
Kemenesalja Kórházáért Alapítvány Adószám: 19245450-1-18
Célja: A kórház fennmaradásának elősegítése.
Celldömölki Tehetségekért Alapítvány Adószám: 19246729-1-18
Célja: A celldömölki Berzsenyi gimnázium tanulóinak anyagi támoga
tása, iskoláztatásuk segítése segélyezéssel, jutalmazással és egyéb más
módon.
Centenáriumi Alapítvány (Eötvös iskola) Adószám: 19246822-1-18
Az alapítvány bevételeit taneszközök beszerzésére fordítja az iskola.
Eötvös Hagyományok Alapítvány (Eötvös iskola) Adószám:
18880694-1-18
Az alapítvány bevételeivel az iskola programjait igyekeznek színvona
lasabbá, változatosabbá tenni.
Sághegyért Alapítvány Adószám: 1924583-1-18
Célja: a Sághegy történelmének, szőlőkultúrájának védelme, idegen
forgalmának fellendítése és a Trianoni kereszt emlékének ápolása.
*
Az ide vonatkozó törvény 4. § (1) k pontja alapján a kedvezményezet
tek közé sorolhatók azok a közművelődési intézmények is, amelyek az
előző három év valamelyikében a helyi Önkormányzattól éves támogatás
ban részesültek.
A k pont alapján kedvezményezett:
Kemenesaljai Művelődési Központ, Celldömölk
Adószám: 15423201-2-18
Kresznerics Ferenc Városi Könyvtár, Celldömölk
Adószám: 15425966-1-18
Völgyi

Tíz
kicsi butik
a Parti soron
Az utóbbi néhány évben több
ször is arculatot és profilt váltott
a néhai Kemenesalja Áruház.
Legutóbb novemberben közöl
tünk fotót, amelyen az átalakuló
homlokzati kép mellett még épí
tési hulladékhalmok voltak látha
tók, és egy bizakodó képaláírás,
ami szerint talán már a kará
csonyi bevásárlást is megkönnyí
tik az új üzletek.
Aztán sorjában arculatot öltöt
tek a kis butikok. Elsőként az ék
szerüzlet ragyogott, majd sport
butik nyílt világbajnokok jelenlé
tében, aztán még hét másik bolt,
hogy végül a kenyérüzlet zárja a
sort január közepe táján.
Az ízléses kis butikok - ame
lyek új színt hoztak a város ke
reskedelmébe és esztétikai képé
be - egy része már előbb is léte
zett a város más-más pontján.
Bérlőik szerint a kedvező fekvés
mindenképpen előnyt jelent szá

mukra, és a bérleti díj is igazodik
a helyi viszonyokhoz. A Parti so
ron ott találjuk az Angel Temet
kezési és Szolgáltató Bt. üzletét,
ide költözött régi helyéről az
„Ázsia". Szomszédságában - el
sősorban fiatalok részére - egy
márkás farmer butik van. Mellet
te gyermek és felnőtt divat Manó

néven, és hogy változatos legyen
a kínálat, egy zöldség-, gyü
mölcsüzlet. Nálunk hiánypótló
és szépen csillog a Tifany névre
hallgató kristály- és ajándékstú
dió, aztán egy újabb divatáruval
zárul az északi sor.
A nyugati (Sági utcai) soron a
már említett három üzlet: az ék

szer-, az Adidas és a kenyérbolt
várja a vásárlókat.
Ma még a kereskedők mind
egyike bizakodik. Hogy közülük
ki marad talpon, azt elsősorban
az fogja eldönteni, hogy kínála
tuk mennyire felel meg az igé
nyeknek és a fizetőképes keres
letnek.
Völgyi L.
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Új év, új ház

Beköltöztek a lakók a Mikesen
TERMELŐI ÁRON
KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL
ÖN MEGTERVEZI
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- MI LEGYÁRTJUK

•

Konyha- és szobabútorok, laminált forgácslapok és
munkalapok méretre szabása.

•

Takarólécek, szegélylécek, díszlécek, lambéria,
hajópadló.

•

Bútoripari kellékek:
ragasztó, bútorpánt, bútorgomb, fogantyú, zár, tipli,
élfólia.

•

Fűrészáruk teljes választéka: fenyő, tölgy, kőris, éger.

•

Fűrészelt tűzifa (telefonon is megrendelhető).

•

Hasított tűzifa, szőlőtámfa, akác fűrészpor.

•

Mennyezet- és falburkolatok.

•

Vállaljuk ajtók és ablakok gyártását hagyományos és
hőszigetelt kivitelben.

Műhely:
Izsákfa, Bókod Puszta
Tel.: 95/420-543, 60/377-557 Fax: 95/421-593
Üzlet: Celldömölk, Sági u. 22.

A felvételen látható új, Mikes utcai lakóházba az év végén költöztek be a
lakók. A kívülről is mutatós komplexum építtetője a colli önkormányzat,
kivitelezője a Vasber Rt. volt. A tizenhat - egyenként mintegy 70 négyzetmé
ter - lakás mindegyike elkelt.
V. L.

HIRDETMÉNY
Kemenessömjén Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Kemenessömjéni Berzsenyi Dániel Művelődési Ház vezetésének
megbízás alapján történő ellátására.
A megbízás 1997. március 01-től 1997. augusztus 31-ig tart.
A pályázat benyújtásának határideje: 1997. február 20.
A megbízási díj: 10 000 Ft/hó.
A jelentkezés feltételeiről és az ellátandó feladatokról Mesterházy
Hona polgármester ad felvilágosítást hétfőtől csütörtökig a 435-018as telefonon.

T\idósítás a képviselő-testület üléséről
(Folytatás az 1. oldalról)

^

tésével kapcsolatosan befolyó
helyi adó megosztásába a két ön
kormányzat között. Mint ismere
tes, olyan előzetes egyezség szü
letett, hogy 50-50 százalékban
fogják felosztani a helyi adókból
befolyt összeget a létesítmény
építése közben és később is. A
polgármester szavai szerint tesz
nek még egy próbálkozást a meg
egyezésre, és ha ez sem jár siker
rel, bíróság elé kénytelenek vinni
az ügyet. A per megindítására a
testület beleegyezését kérte,
amelyet a képviselők egyhangú
lag meg is szavaztak.
A folytatásban két folyó ügyet
tárgyaltak meg, amely részben a
Kemenesaljái Egyesített Kórhá
zat is érinti. Az első a szociális
igazgatásról és szociális ellátás
ról szóló rendelet módosítása.
Ahogy azt Baranyai Attiláné
dr. jegyző elmondta, a jelentős
törvényi változások miatt kell
módosítani a rendeletet, amely a
különböző segélyekre való jogo

sultságot is pontosítja. A másik
is rendeletmódosítással foglalko
zik. Ez a személyi gondoskodást
nyújtó ellátás problémakörét
pontosítja. A képviselők egyhan
gúlag mindkét rendelet módosí
tását elfogadták.
A folytatásban a Házkezelőség
munkáját elemző jelentést vitatta
meg a testület. Az előre benyúj
tott anyag kimerítően és ténysze
rűen közli a tényállást, számos
konstruktív javaslatot is magába
foglalva. Fehér László kérdésé
re, hogy mi lesz a rendelőintézet
udvarán álló épület sorsa, a pol
gármester elmondta: a következő
ülésen dönteni kell ebben a kér
désben is. A legnagyobb problé
ma, hogy önkényes lakásfoglaló
lakik benne.
A pénzügyi terv vitájának az
első fordulóját tartották ezen az
ülésen. Számos észrevétel meg
fogalmazódott. A legfontosabb ahogy ez már a múlt évben is el
hangzott - , hogy nem szabad fel
élni a meglévő vagyont, a bevé
teli oldal összegeit más módon

kell emelni. A polgármester ké
résére döntés született az ÉGÁZ-részvények eladásáról. Ez nagy
ban hozzásegít a tervezett hiány
csökkentésére.
Érdekes és tartalmas előter
jesztést tárgyaltak a folytatásban
az ülés résztvevői. A város köz
területeinek állapotáról szóló
elemzést vitatták meg. Ahogy azt
Süle Ferenc is elmondta, lénye
ges kitétele az anyagnak az, hogy
fontos lenne azokat a munkákat
befejezni, amit egyszer már el
kezdtek. Kár, hogy sok helyen
falfirka és vandál rombolás csú
fítja a várost. Erdélyi Antal a
vízelvezető árkok tisztántartásá
nak fontosságáról és a lakosok
ezáltali kötelezettségének elha
nyagolásáról szólt. A polgármes
ter elmondta, hogy a környezet
védelmi rendelet foglalkozik ez
zel a kérdéssel is, és a polgárok
irányába kiróható szankciók is
szerepelnek abban. Az elemzés
számos konkrét elvégzendő fel
adatról is szól. (Pl. az evangéli
kus templom körüli park felújítá

sa, alsósági főtér kialakítása,
izsákfai Kulcsár-kert felújítása,
Liget rendezése stb.)
A folyó ügyek pont alatt ismét
a polgárok pénztárcáját érintő
rendeletmódosításokról döntöt
tek a városatyák. Az egyik a vízés csatornaszolgáltatási díj eme
lése volt. Hosszabb vita és egyez
kedés után a bizottsági javaslatok
szerinti tarifát fogadták el, amely
szerint az ivóvíz köbmétere 93
forint lesz, a csatornahasználatért
viszont 66 forintot fizetünk. Ez
az ár az áfát is tartalmazza. A má
sik áremelés a lakások és helyi
ségek bérleti díjának változása.
Ezek emelése 20 százalékos a
nem lakáscélú helyiségek eseté
ben, míg a lakásoknál a komfort
fokozattól függően 20 százalék
körüli.
Döntés született az Eötvös Lo
ránd Általános Iskola és a zene
iskola igazgatójának, valamint a
Kemenesaljái Egyesített Kórház
orvos-igazgatói állásának a meg
hirdetéséről.
A terv szerint a következő
képviselő-testületi ülés február
végén lesz.
Györc Géza
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Farsang: mulatságok kivilágos kivirradtig
Az
Eötvös
iskola
„SZM-iszom"
báljával
megkezdődött a báli sze
zon a Celldömölki Keme
nesalja! Művelődési Köz
pontban.
Az iskolások tréfás-öt
letes műsora után először
a gyerekeké volt a táncplacc, majd tíz óra körül
kezdetét vette az igazi bál
az Oázis együttes közre
működésével.
Akik ott voltak, azt
mondták: félre bánat, fél
re bú', és ropták a táncot
kivilágos kivirradtig...
völgyi

Kis farsangi kriminális
A farsang hangulatába beleil
lik tán, ha a távoli múltból idé
zünk néhány szököttrab-körözvényt - ez ma mosolyós kurió
zum - s egy elgondolkoztató,
borzongató vallomás töredéket.
„Rabságbul kiszökött F.S.
le-ábrázolása. - Mint egy 22
esztendős ifjú legény, magas szál
termetű, befont gesztenye szünü
hajú, két füle mellet hosszasan
lelóggó kondor hajat visel, hajá
hoz hasonló szemöldökö, az bajszikája fekete most kezd pölhödzeni, rövid világos kék men
tében sárga réz gombokra, vörös
nadrágja fejér sinorral átkötve,
fekete csizmában, magyar s né
met nyelven beszél. N.A. pösze
szemű, sárgás bajuszú, gégéjén
mely máskép Ádám almájának
neveztetik kiálló göb vagyon,
jobb kezén hótt tetem vagyon,
mint egy nagy dió, a jobbik sze
me kevéssé el vagyon fordétva."

A Házkezelőség munkájáról
Eredményes munkát végzett a
Házkezelőség - állapította meg
a celldömölki képviselő-testület
legutóbbi ülésén. A jelentésből
kiderül, hogy a lakásprivatizáció
befejezése után 398 lakás maradt
a Házkezelőség kezelésében.
Ennek több mint fele, 259 a
komfortos kategóriába sorolt,
míg van 11 szükséglakás és 43
komfort nélküli is. Összesen 79
nem lakás célú helyiséggel (üz
let, orvosi rendelő, raktár stb.) is
törődniük kell.
Sajnos, mind nagyobb problé
mát jelent a lakbér- és vízdíjhát
ralék összegének emelkedése.
Azok ellen, akik nem anyagi

helyzetük miatt nem tudnak fi
zetni, hanem szándékosan mu
lasztják el a díjak befizetését, in
dokolt az esetenkénti kemé
nyebb fellépés is.
Számos olyan, a kezelésük
ben lévő épület van, amelynek
sorsáról döntenie kell az önkor
mányzatnak. Ilyen a rendelőinté
zet udvarán található épület,
ilyenek a Szentháromság tér 6.
szám alatt található komfort nél
küli lakások, a sághegyi Bagoly
vár stb. Remélhetőleg a szüksé
ges döntés meghozatala után a
veszélyessé vált, illetőleg a vá
rosképet rontó épületek bontásá
ra is sor kerül.
gy.

Felhívás
A Kemenesaljái Néptánccso
port felhívással fordul a régebbi
néptáncosokhoz, hogy egy kiállí
tás erejéig kölcsönözzék a nép

Részlet egy bírósági és ren
dőrségi eljárásból, a bűnös sza
vai eredetiben. „Meghalt a falu
kocsmárosának testes kövér
felesége. Ezt a temetés utáni éj
szakán, a bűnös paraszt kiásta
és bizonyos részeit kivágva
kannibál módon elfogyasztotta,
így vallott: A combját és belső
részeit kimetszettem, a húsát ki
sütöttem, a zsírját gánicára tet
tem s bekaptam mint pókafi a
gyenge túrót."
NÉHÁNY SÍRVERS
Itt nyugszik Zsiros Benő
Farkas loholt mögötte
Vélhetőleg megette
A csizmája van itt helyette.
E kőfejtő követ fejtett
Elugrani elfelejtett
így a kő őt kivasalta
Meg sem lepődhetett rajta.
Nádasdy Lajos

tánc ápolásával kapcsolatos, tu
lajdonukban lévő dokumentumo
kat
A csoport az idén lesz 20 éves
és ezt szeretné méltóan megün
nepelni.

ríEKRO
Temetkezési és
Szolgáltató Kft.

Celldömölk, Kossuth u. 13.
Tel.: 95/421-824
Szombathely, Paragvári u. 23.
Tel.: 94/312-644

Gyászuk nehéz óráiban
mindenre ki terjedő
szolgál ta tá sa inkka 1
szeretnénk megkönnyíteni a
fájdalmas tennivalók
intézését. Temetések teljes
lebonyolítása,
hamvasztás, exhumálás,
kellékárusítás,
koszorúkötészet, szállítás
belföldre, külföldre.

BÍZZON BENNÜNK, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
OLCSÓBBAN, SZEBBEN, KEGYELETTEL
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Hol van az igazi békesség?

&h1

Imahét a krisztushívők egységéért
Televízióban és rádióban, újságok lapjain,
nyilvános fórumokon egyre többször figyel
hetünk fel vitaműsorokra, olyan programok
ra, amelyek nézetek ütköztetésére adnak le
hetőséget. Lehet, hogy szeretünk vitatkozni?
Attól tartok, ennél komolyabb dologról van
szó. Olyan problémákkal kell megküzdenie a
mai embernek, amelyekkel kapcsolatban ne
héz eldönteni, kinek van igaza. Termé
szetesen léteznek építő viták, amelyek során
ki-ki megismerheti a másik ember nézeteit,
sőt saját elméleteit is pontosíthatja. A tapasz
talat azonban azt mutatja, hogy a viták még
sem ebbe az irányba haladnak. Egyre inkább
tapasztalható egyének és közösségek, népek
és nemzetek egymás ellen fordulása. Szüksé
günk lenne a békesség lelkületére, a másság
elfogadására - és mindezek mellett végtelen
türelemre. Nemes cselekedet, ha valaki törek
szik ezeknek a céloknak a megvalósítására.
Nem véletlen, hogy a Keresztény Egység
Titkársága, valamint az Egyházak Világtaná
csának HU és Egyházszervezet Bizottsága im
máron harminc esztendeje közösen állítja
össze az egyetemes (Ökumenikus) imahetek
vezérfonalát, és buzdítja a világ keresz
ténységét a közös gondolkodásra, s egyúttal
arra, hogy a hit közös alapjaira tekintve ke
ressük egymásban az egység és a békesség
jeleit. Idén különösen is nagy gondot fordí

tottak arra, hogy napjaink aktuális témája:
„Kiengesztelődés - megbékélés" adjon in
dítást a hívő emberek igehallgatásának és
imádságának.
Celldömölk közigazgatási területére nézve
három történelmi egyház hat gyülekezetét
érintette ez az igehirdetés-sorozat. Az elmúlt
években már kialakult az alkalomszerű „szó
szék-cserék" gyakorlata, de idén először va
lósult meg az egyes gyülekezetek lelkészei
nek közös részvétele az alkalmak megszerve
zésében és lebonyolításában. Ennek révén al
kalom nyílt azoknak a találkozására is, akik
eddig talán csak az utcán, futólag köszöntöt
ték egymást. Hiszem, hogy az imaheti esték
közelebb hozták egymáshoz városunk lakóit,
és ezzel is a megbékélést szolgáltuk.
Néhány töredék az elhangzott igehirdeté
sekből:
Nagy József római katolikus esperes Isten
és az ember kapcsolatáról beszélt. Az ÚR
mindig megy teremtménye, az ember után.
Kiengesztelődése azt jelenti, hogy ajándékot
ad népének: szeretetét és békességét. Ennek
az erejével bontsuk a falat ember és ember
között is!
Szentpály-Juhász Imre református lelki
pásztor a szeretet parancsára mutatott rá,
amely túlmutat az ősi törvény szigorú betű
jén. Jézus nem azért jött, hogy megítélje az

embereket, hanem, hogy kegyelmesen néz
zen a bűnösre, és minket is felszabadítson az
egymás iránti irgalom gyakorlására.
Pintér János ny. evangélikus esperes az
egész teremtettség iránti felelősségünket
hangsúlyozta. „Sóhajtozik a világ, és ez meg
is látszik rajta!" - De Jézus eljött a földre,
hogy amit az ember tönkretett, azt Ő helyre
állítsa, így teszi Isten teljessé a kiengesztelő
dés művét.
Vető István

Elismerés a tűzoltóknak
A 29 fős Celldömölki Önkéntes Tűzoltó Egyesület az elmúlt év
során 29 alkalommal vonult ki tűz- és egyéb káresetekhez, és közre
működésével több milliós nagyságrendű kárt mentett meg - tudtuk
meg abból a beszámolóból, amit az 1996-os év záró közgyűlésén
mondott Pödör János parancsnok.
A gépkocsik karbantartása példás, a rendelkezésre álló pénz kevés,
a védőöltözékek beszerzése, felújítása fontos lenne, a Körmendről
kapott sisakok Cellben még jó célt szolgálnak - hallottuk.
Az ismertetés után elfogadták az 1997. évi munkatervet, majd
Makkos István polgármester elismerő szavakkal illette az önkén
tesek munkáját, és pénzjutalmat nyújtottak át az egyesület 14 tag
jának.
Völgyi L.

3 m

Néphagyományok gyermekszemmel
A Kemenesaljái Művelődési Központ és a Kemenesaljái Nép
tánccsoport irodalmi pályázatot hirdet a celldömölki általános iskolák
és a Berzsenyi Dániel Gimnázium 9 és 14 év közötti tanulói részére
Néphagyományok gyermekszemmel címmel.
A témát, a néphagyományokhoz, szokásokhoz kapcsolódó ese
ményt saját élményei alapján kell feldolgozni prózában vagy versben.
A jeligés, maximum három A/4 oldal terjedelmű, kézzel írt pálya
munkákat április 2-áig kell leadni a KMK-ban, vagy postán eljuttalni
címükre.
A diákok három csoportban versenyeznek: I . csoport 9 és 10 éve
sek, U. csoport 11-12 évesek, UJ. csoport 13-14 és irűndegyikben
első, második és harmadik díj kerül kiosztásra.
Az eredményhirdetés április 12-én lesz délután 5 órakor a KMK
népművészeti kiállításán. A legjobb pályamunkákat a néptánccsoport
gálaműsorán bemutatja.

A Parti Kft.
a Celldömölk, Szentháromság tér 6. sz. alatti
Parti üzletházban (volt Kemenesalja Áruház)
- az előzetes mMgények figyelembevételével -

az emeleti részen is
kedvező áron bérelhető
üzlet- és irodahelyiségeket
1997 tavaszán.

alakít ki

Az áruház több funkcióra kialakítható (500 m ),
PADLÁSTERE UGYANCSAK
KEDVEZŐ ÁRON BÉRELHETŐ.
2

Információ és jelentkezés: a helyszínen az ékszerboltban,
vagy telefonon a 95/420-076, 95/320-214-es számokon.
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Celldömölk Város Önkormányzatának
1/1997. (L 29.) sz. rendelete
a közterületek bontásáról és helyreállításáról,
valamint a közterület-használatról szóló 8/1992. (III. 25.) sz.
rendeletének módosításáról

M
A rendelet 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(2) Nem kell közterület-használati engedély:
a) Magánszemélyek részére szállított tüzelő és egyéb anyag, épí
téshez szükséges szerkezetek közterületen történő tárolásához, rako
dásához, ha annak időtartama nem haladja meg az egy hetet
b) Nem magánszemélyek esetében építőanyagok, építéshez szük
séges szerkezetek 48 óránál rövidebb időtartamra történő elhelyezé
séhez.
2. §
A rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete
lép.
3. §
Ez a rendelet 1997. március l-jén lép hatályba.
Celldömölk, 1997. január 29.
Baranyai Attiláné dr.
Makkos István
jegyző
polgármester
1. sz. melléklet
Közterület-használati díj:
1. körzet
2. körzet
Díjfizetés
1. Árusító és egyéb fülke
300
130
Ft/m /hó
2. Gépjármű" bérkocsikként
(személytaxi, tehertaxi)
2500
Ft/év/db
3. Önálló hirdetőberendezés
- 10 m felületig
600
450
Ft/m /hó
- 10 m felület felett
400
300
Ft/m /hó
Megjegyzés: A számozott közutak mentén elhelyezett hirdetőbe
rendezések díjszabása az I . körzetre megállapított díjtételhez igazodik.
4. Mozgatható reklám
transzparens
200
150 Ft/m /nap
5. Építési munkával kapcsolatos állvány és
építési anyag (építési vállalkozóJOO
50
Ft/m /hó
Pótdíj: Egy évet meghaladó közterületfoglalás esetén az 1 év letete
után a díj 50%-át pótdíjként fel kell számolni.
6. Előbbi, de magánszemély
40
20
Ft/m /hó
7. Alkalmi árusítás, vásár
250
150 Ft/m /nap
8. Idényjellegű árusítás virág,
zöldség
800
600
Ft/m /hó
9. Vendéglátóipari előkert
200
100
Ft/m /hó
10. Üzleti szállítás vagy rakodás 150
100
Ft/m /hó
11. Mutatványos tevékenység
50
40
Ft/m /nap
12. Kulturális rendezvény
egyedi meghatározás
13. Közterületbontás határidőn túli helyreállításából adódó közte
rületfoglalás:
- főútvonal
50 Ft
Ft/m /nap
- egyéb tömegközl. útvonal
50 Ft
Ft/m /nap
- e g y é b burkolt út
30 Ft
Ft/m /nap
- parkolók, járdák, parkok, földutak,
ki nem épített területek
15 Ft
Ft/m /nap
2
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Celldömölk Város Önkormányzatának
3/1997. (I. 29.) sz. rendelete
a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
16/1993. (VI. 2.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

M
A rendelet 1. §-a az alábbi d) és e) pontokkal egészül ki:
1. § (1) A rendelet hatálya:
d) a hajléktalan személyekre, rászorultság esetén, függetlenül attól,
hogy van-e Celldömölk városban bejelentett lakó-, vagy tartózkodási
helye,
e) a Kemenesaljái Egyesített Kórház Intaházai Szervezeti Egysé

gének Szakosított Szociális Részlegét illetően a Vas megyében élő,
állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, az állandó
tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándo
rolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert Vas
megyében élő személyekre, továbbá - Celldömölk Város Képviselő
testülete és Vas Megye Közgyűlése által kötött megállapodás értel
mében a megyei főjegyző kérelemre kiadott külön engedélyével - a
Vas megyén kívüli magyar állampolgárokra, valamint a Vas megyén
kívül élő állandó magyarországi tartózkodásra jogosító személyi iga
zolvánnyal rendelkező bevándoroltakra és a magyar hatóságok által
menekültként elismert személyekre terjed ki.
2.§
A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép,
továbbá az alábbi (6)-(8) bekezdésekkel egészül ki:
2. § (1) A szociális ellátás iránti kérelmet - ha e rendelet másként
nem rendelkezik - szóban vagy írásban a Polgármesteri Hivatal Köz
igazgatási Osztályához, az alsósági városrészt érintő ügyekben az
alsósági kirendeltségre kell benyújtani, ide nem értve a köztemetési
és a rendszeres nevelési segélyezési ügyeket.
A kérelemhez - a magasabb szintú jogszabályokban előírtakon
kívül - mellékelni kell az egyes ellátási formákhoz e rendeletben
külön is előírt igazolásokat.
2. § (6) A bentlakásos ápolást-godozást igénylő szakosított szociális
ellátások esetében a beutalás joga a helyi önkormányzatokat illeti
meg, amelynek során a következő szakvéleményeket kötelesek besze
rezni:
a) az intézményi gondozást igénylő személynek a beutalás előtt
orvosi kivizsgáláson kell részt venni,
b) a szakosított szociális intézményekben gondozottak egész
ségének védelme érdekében új felvételre csak a kórokozó hordozására
irányuló negatív bakteriológiai vizsgálati eredmény igazolásával ke
rülhet sor, amelynek elvégzése a beutalás előtti orvosi tevékenység
része,
c) a pszichiátriai szakosított szociális részlegbe történő beutalás
előtt be kell szerezni az ellátást igénylő, az ellátásra szoruló személy
lakhelye szerint illetékes gyógyintézet pszichiátriai - alkoholbeteg
esetében az addiktológus - főorvos szakvéleményét arról, hogy a
beteg számára indokolt-e az intézeti elhelyezés, illetve a beteg alkal
mas-e a betegségének megfelelő szakosított szociális intézményi el
helyezésre.
(7) A bentlakásos ápolást-gondozást nyújtó szakosított szociális
ellátások esetében a helyi Önkormányzatok a beutaló határozatok 2
példányát megküldik a Vas megyei Önkormányzati Hivatalnak (azon
belül az Egészségügyi, Szociális- és Ifjúságvédelmi Titkárságnak),
ahol - Celldömölk Város önkormányzatának Képviselő-testülete és
Vas Megye Közgyűlése által kötött megállapodás értelmében - a
helybiztosítás történik:
a) a hivatal vizsgálja, hogy a beutaló határozat a gondozotti, az
intézményi, valamint az önkormányzati jogokat és jogos érdekeket
biztosítja-e. Amennyiben a beutaló határozat előbbi jogokat és jogos
érdekeket sérti, a Hivatal kéri a beutaló szervet a határozat visszavo
nására, módosítására, kiegészítésére vagy kijavítására,
b) az iratok jogszabályban megkövetelt tartalmi és formai rende
zéséig a beutalt gondozott elhelyezésére - a megindokolt soron kívüli
eseteket kivéve - nem kerülhet sor.
(8) A bentlakásos ápolást-gondozást nyújtó szakosított szociális
ellátások esetében az intézmény vezetője soron kívüli elhelyezéséről
gondoskodik, ha annak indoka és a soron kívüli elhelyezés lehetősége
fennáll:
a) a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a beutaló határo
zatokban fel kell tüntetni, és a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó
igényén túl a beutaló határozatban az indokokat és tényeket fel is kell
sorolni,
b) várakozó esetében fellépő soron kívüli körülmény beállta esetén
a beutaló szervnek írásban kell előterjeszteni kérelmét,
c) a soron kívüli beutalás, illetve a soron kívüli elhelyezés indoka
elsősorban az életkörülmények oly mértékű rendezetlensége, amely
szerint a beutalást kérő, az ellátást igénylő 24 órás felügyeletét sem
hozzátartozó, sem házigondozás vagy egyéb ápolási-gondozási for
mában sem tudják biztosítani, rendszeres gyógyintézeti kezelést nem
igényel, de a beutalást igénylő élete veszélyeztetve van.
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3.§
A rendelet 3. § (4) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi ren
delkezés lép:
3. § (4) Ha a jogszabály másként nem rendelkezik, az ellátás iránti
kérelem elbírálására az alábbi szerveket ruházza fel az önkormányzat:
a) a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, temetési segély,
köztemetés, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély,
krízissegély esetében a polgármestert.
4-§
A rendelet 4. § l / A bekezdésben meghatározott pénzbeni ellátások
további f) ponttal egészülnek k i , a 4. § 1/C ü. pontja az alábbiak
szerint módosul:
4. § (1) f) rendszeres szociális segély,
4. § 1/C H Szakosított ellátás:
a) nappali ellátás:
- idősek klubja (Népjóléti Szolgálat)
b) átmeneti elhelyezés:
- gondozóház (Népjóléti Szolgálat)
c) bentlakásos ápolást-gondozást nyújtó szociális ellátás:
- Szakosított Szociális Részleg (Kemenesaljái Egyesített Kórház
Intaházai Szervezeti Egysége).
S.§
A rendelet 7. §-a az alábbi 7/A §-sal egészül ki:
Rendszeres szociális segély
7/A § Rendszeres szociális segély a kérelemre tárgyhónap első
napjától kerül megállapításra, amennyiben a megállapítás törvényi
feltételei fennállnak.
A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és
a (2) bekezdést hatályon kívül helyezi, a (3), (4) bekezdés számozása
(2), (3) bekezdésre változik.
8. § (1) Az ápolási díj összege nem súlyosan fogyatékos, tartósan
beteg felnőtt ápolása esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 70%-a.
7.§
A rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe és a 9/A § helyébe az alábbi
rendelkezés lép, továbbá a 9/C § hatályon kívül helyezésre kerül:
9. § (1) Átmeneti segély nyújtható annak a jogosultnak, aki:
a) időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd és ön
maga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem
tud,
b) alkalmanként jelentkező többletkiadások (pl. betegség - ideértve
a magas gyógyszerkiadás, illetve az egészségbiztosítás által nem,
vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díját - elemi
kár stb.) miatt anyagi segítségre szorul
és önhibáján kívül került rendkívüli élethelyzetbe.
Felnőtt védelem

9/A§
(1) Átmeneti segély nyújtható egyedülálló esetén, akinek havi jö
vedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%át nem haladja meg. Közös háztartásban élés esetén ez az összeg
személyenként a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegével
emelkedik. Különös méltánylást érdemlő körülmény fennállásakor
átmeneti segély adható annak is, akinek a jövedelme a fenti értékhatárt
legfeljebb 10%-kal meghaladja.
(2) A munkanélküliek jövedelempótló támogatásában, illetve rend
szeres szociális segélyben részesülő évente maximum 2 alkalommal
részesíthető átmeneti segélyben.
(3) Az alkalmanként nyújtható átmeneti segély egy naptári éven
belül legfeljebb 6 alkalommal adható, melynek összege alkalmanként
maximum 10 000 Ft lehet, azonban ugyanazon személy évi segélye
zése nem haladhatja meg összességében az 50 000 Ft-ot.
(4) A krízissegélyként adott átmeneti segély összege maximum
ska
3000 Ft, mely ugyanannak a személynek évente 1 alkalommal adható.
A rendelet 10. § (1) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki,
továbbá az (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
10-§(1) Kivétel ez alól, ha a korábban adott kamatmentes kölcsön
összege nem érte el az 50 000 Ft-ot. A különbözet erejéig ismét
\ részesíthető kamatmentes kölcsönben.

10. § (5) Határozat alapján az önkormányzat nevében a polgármes
ter és a jegyző a jogosulttal 30 napon belül kölcsönszerződést köt,
amely alapján gondoskodik a kölcsön kiutalásáról, illetve figyelem
mel kíséri a törlesztő részletek befizetését 2 havi nem fizetés esetén
a hitelező jogosult a szerződést felmondani és annak évi törvényes
kamatát egy összegben visszakövetelni, továbbá ennek érdekében
végrehajtási eljárást kezdeményezni.
A rendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép, valamint
további 13/A §-sal egészül ki:
13. § (1) Lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a jogosultnak,
aki:
a) a lakás hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelke
zik,
b) a komfortfokozattól függetlenül a lakás nagyságához viszonyítva
a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét és
- a lakásfenntartás indokolt havi költsége eléri, vagy meghaladja
a háztartás havi összjövedelmének 25%-át,
- az elismert minimális lakásnagyság és havi kiadás:
Háztartás
Lakásnagyság
Elismert havi kiadás
tagjainak száma
m -ig
100 Ft/m
1 fő
50
5 000
2 fő
60
6 000
3 fő
70
7 000
4 fő
80
8 000
5 fő
90
9 000
10 000
6 fő
100
11 000
7 vagy annál több fő 110
(2) A lakásfenntartási támogatás havi összege az e rendeletben
elismert havi kiadás 20%-a, 1000 Ft-nál azonban nem lehet kevesebb.
(3) Lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a jogosultnak is,
akinek lakása az (1) bekezdésben meghatározott lakásnagyságot meg
haladja az ott elismert lakásnagyság Figyelembevételével, ha egyéb
ként az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek.
(4) Lakásfenntartási költségként:
- lakbér vagy albérleti díj,
- áramfogyasztási díj,
- fűtési díj, illetve költség,
- víz- és csatornahasználati díj,
- szemétszállítás költsége,
- a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészlete
- kivéve a lakás vásárlására, illetve építésére kapott helyi támo
gatás, továbbá az önkormányzati bérlakások megvásárlása so
rán igénybe vett részletfizetési kedvezmény törlesztő részleteit,
- kéményseprési díj,
- kommunális adó,
- társasházi közös költség számolható el.
A támogatás igénylésekor a kérelem benyújtását megelőző 3 havi
közüzemi számlákat igazolásként csatolni kell.
A kérelmet a tárgyév március 31-ig lehet benyújtani. Ez a határidő
jogvesztő hatályú.
A kérelmet évente meg kell újítani.
(5) Támogatás kizárólag az igénylő által lakott lakásra vagy lak
részre vonatkozóan állapítható meg.
(6) Támogatás ugyanazon lakás esetében csak egy jogosultnak
nyújtható, kivéve az albérletet, társbérletet, valamint ha a lakás hasz
nálatát a bíróság jogerős ítéletében megosztotta, és az(l) bekezdésben
foglalt feltételek a volt házastársak mindegyikére fennállnak. Ilyen
esetben a támogatási kérelem elbírálásánál a lakásfenntartási kiadá
sokat arányosan kell figyelembe venni.
(7) A lakásfenntartási támogatás egy évre a tárgyév december 31 -ig
szól.
(8) A támogatás az igénylő által beadott kérelem alapján a (4)
bekezdésben megjelölt lakásfenntartási költség kiegyenlítésére utal
ható.
13/A § (1) Fűtési támogatás állapítható meg annak a jogosultnak,
aki a 13. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, de a
lakás fűtési költségének havi összege eléri vagy meghaladja a háztar
tás havi összjövedelmének 15%-át és a háztartásban az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az Öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.
2
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(2) A filtési támogatás havi összege azonos a 13. § (2) bekezdésében
meghatározott lakásfenntartási támogatásként adható támogatás összegé
vel, de a fűtési támogatás csak hat hónapra, fűtési szezonra (január,
február, március, október, november, december hónapokra) szól.
(3) A fűtési támogatás közüzemi szervekhez is utalható.
(4) A kérelem beadásának feltételei megegyeznek a 13. § (4) be
kezdésében foglaltakkal.
(5) A Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya a Népjóléti
Szolgálat útján gondoskodik a 13. § és 13/A § alapján megállapított
támogatás átutalásáról.
10. §
A rendelet az alábbi 22/A §-sal egészül ki:
BENTLAKÁSOS ÁPOLÁST-GONDOZÁST NYÚJTÓ SZOCIÁ
LIS IOTTiZMÉNY (Kemenesaljái Egyesített Kórház Intaházai Szer
vezeti Egysége Szakosított Szociális Részlege)
22/A § (1) Az intézmény a pszichiátriai betegek bentlakásos ápo
lást-gondozást nyújtó szociális ellátását biztosítja.
(2) Az intézményben érdekképviseleti fórumot kell működtetni:
a) Az érdekképiviseleti fórum tagjainak megbízása választással tör
ténik:
- az intézményben ellátásban részesítettek gondnokainak értekez
letén,
- az intézmény dolgozói esetében munkaértekezleten,
- a fenntartót képviseld személy esetében képviselő-testületi ülé
sen.
b) Az érdekképviseleti fórum tagjainak megválasztása egyszerű
szótöbbséggel történik.
c) Az érdekképviseleti fórum tagja nem lehet az intézmény első
számú vezetője.
d) Az érdekképviseleti fórum tagsága megszűnik:
- a tag lemondásával, illetve halálával,
- a tag visszahívásával,
- annak a hozzátartozónak a halálával vagy intézményi jogviszo
nyának megszűnésével, akire tekintettel az illető tag az érdekképvi
seleti fórum tagja lehetett.
e) Az érdekképviseleti fórum tagjai maguk közül választják meg
az elnököt, aki az intézmény dolgozói által delegált személy nem
lehet.
f) Az érdekképviseleti fórum ügyrendjét maga határozza meg.
g) Az érdekképviseleti fórum részletes szabályait a mindenkor ér
vényes házirend tartalmazza, amelyet a képviselő-testület hagy jóvá.
h) Az érdekképviseleti fórum a polgármesterhez terjeszti be intéz
kedési javaslatait.
i) A gondozott vagy hozzátartozója a polgármesterhez fordulhat,
ha panaszuk kivizsgálására jogosult intézetvezető, illetve érdekkép
viseleti fórum 30 napon belül nem intézkedik, vagy a panaszos az
intézkedéssel nem ért egyet.
(3) Ha a szociális intézményi ellátásra jogosult az intézmény házi
rendjét súlyosan megsérti, a képviselő-testület az intézményi jogvi
szonyt megszüntetheti.
(4) Az intézményi térítési díj napi és havi összegét, valamint mó
dosítását minden év március 31-ig a képviselő-testület külön rende
letben állapítja meg.
(5) A térítési díj változásairól - a Celldömölk Város Önkormány
zatának Képviselő-testülete és Vas Megyei Közgyűlése által kötött
megállapodás értelmében - a megyei főjegyző tájékoztatja a Vas
megyében működő jegyzőségeket és körjegyzőségeket.
(6) Az intézményben a gondozottól, gondnokától a szolgáltatás
önköltségét meg nem haladó mértékű térítés kérhető az alapfeladato
kat meghaladó, az intézmény által szervezett programokért, szolgál
tatásokért.
(7) Ha az ellátásra jogosult személy a térítési díj Öszegét vitatja
vagy annak csökkentését, elengedését kéri, a személyi térítési díj
összegéről történt közlést követő nyolc napon belül a képviselő-tes
tülethez fordulhat, s a képviselő-testület határozatta] dönt a személyi
térítési díj összegéről.
(8) Az intézmény - Celldömölk Város Önkormányzatának Képvi
selő-testülete és Vas Megye Közgyűlése által kötött megállapodás
értelmében - minden hónap 5-ig tájékoztatja a megyei önkormányzati
hivatalt (azon belül az Egészségügyi, Szociális és Ifjúságvédelmi Tit
kárságot) a havi gondozotti forgalomról, a férőhely-kihasználásról, az
ellátottak körében történő változásokról.

11. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezé
seit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A rendelet 6.
§-át az 1996. január hónapra esedékes ápolási díjakra is alkalmazni
kell.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a lakos
sági tüzelőolaj-felhasználás kiadásaihoz kapcsolódó HTO kiegészí
tésről, illetve a tüzelőolajról más fűtési módra áttérő háztartások egy
szeri támogatásáról szóló, a 23/1996. (VI. 25.) sz. rendelettel módo
sított 18/1996. (III. 27.) sz. rendelet.
Ahol a rendelet Területi Gondozási Központot vagy Szociális Se
gítő Szolgálatot nevez, az módosul Népjóléti Szolgálatra.
Celldömölk, 1997. január 29.
Baranyai Attiláné dr.
Makkos István
jegyző
polgármester
r-

c\ ^VCelldömölk Város Önkormányzatának
4/1997. (I. 29.) sz. rendelete
A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról
Celldömölk Város önkormányzata az árak megállapításáról szóló
1993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény
ben kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás!
díjak megállapításáról az alábbiak szerint rendelkezik:
1. §
A rendelet hatálya a Celldömölk város önkormányzati tulajdonú
víziközműből szolgáltatott ivóvíz-szolgáltatás, valamint a Celldömölk
város önkormányzati tulajdoni víziközmű által biztosított szenny
vízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés szolgáltatás díjszabására
terjed ki.
2. §
(1) Az önkormányzat az ivóvíz-szolgáltatás, valamint a szenny
vízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés szolgáltatás díját a rendelet
1. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A víz- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés szol
gáltató és szolgáltatást igénybe vevőkkel szemben e rendelet mellék
letében foglaltaknál magasabb árat érvényesen nem köthet ki.
Ez a rendelet 1997. február l-jén lép hatályba.
Celldömölk, 1997. január 29.
Baranyai Attiláné dr.
Makkos István
jegyző
polgármester
1. sz. melléklel
Celldömölk város önkormányzati tulajdonú víziközmüből
szolgáltatott ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és -kezelés szolgáltatási díjai
(Hatályos 1997. február l-jétől 1997. december 31. napjáig)
I . Ivóvíz-szolgáltatás díja:
83 Fl/m
II. Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés szolgáltatás dí
3

ja:
59 Ft/m
(A fenti díjak az Áfá-t nem tartalmazzák)
3

Y

Celldömölk Város Önkormányzatának
5/1997. (I. 29.) sz. rendelete
a lakások és helyiségek bérletéről szóló 30/1993. (XII. 15) sz.
rendelet módosításáról
A képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről szóló rei
deleiét az alábbiak szerint módosítja:

l.§
A rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati lakások lakbéré
nek értékét 1997. május l-jétől kezdődően az 1. sz. melléklet szerint
állapítja meg.
A képviselő-testület a lakbért évente egy alkalommal változtathatja
meg, oly módon, hogy a megállapítást követően azt a Házkezelőség
3 hónap elteltével alkalmazhatja.
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2.5
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A 32/1995. (IX. 27.)
sz. rendelet 1. sz. melléklete 1997. április 30-án hatályát veszti.
Celldömölk, 1997. január 29.
Baranyai Attilámé dr.
Makkos István
jegyző
polgármester
1. sz. melléklet
Lakbérek mértéke 1997. május 1-jétöl
Új lakbér
(Ft, hó, m )
60
2

Összkomfortos lakás esetén:
Kivéve: Széchenyi u. 20. fszt. 1. sz. alatti
lakás lakbére a korábbi marad
44
Komfortos lakás esetén:
42
Kivéve: - gázkonvektoros lakások esetén
46
- a sághegyi, Április 4. u. 1-6., Horváth E. u.
19., Szentháromság tér 6. sz. alatt lévő
komfortos lakások lakbére a jelenlegi marad 30
Félkomfortos lakások esetén:
18
Kivéve: - a sághegyi, Horváth E. u. 19. sz. alatti
félkomfortos lakások lakbére a
jelenlegi marad
15
Komfort nélküli lakások esetén:
11
Kivéve: - az Április 4. u. 1-6., a sághegyi és
a Szentháromság tér 6. sz. alatti lakások lakbére
a jelenlegi marad
9
Szükséglakás esetén:
3
Celldömölk, 1997. január 29.

Celldömölk Város Önkormányzatának
6/1997. (I. 29.) sz. rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló
19/1996. (IH. 27.) sz. rendelet módosításáról
A képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről, a fizetendő térítési dijakról szóló rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:

l.§

A rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1. § Az önkormányzat Celldömölk város területén az 1993. évi Hl.
tv. alapján az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biz
tosítja:
a) A Népjóléti Szolgálat újtán:
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés
- klub ellátás
- gondozóházi ellátás
b) a Kemenesaljái Egyesített Kórház Intaháza Szervezeti Egysége
Szakosított Szociális Részlege útján:
- pszichiátriai betegek ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos szo
ciális ellátása.
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(3) Az Intaházai Szociális Részlegbe kérelem alapján a helyi ön
kormányzatok utalhatnak be bentlakásos ápolást-gondozást igénylő
pszichiátriai betegeket.
(4) Az Intaházai Szociális Részlegben a gondozottak személyi té
rítési díjainak megállapítása az intézmény vezetőjének a feladata és
hatásköre. Ha a napi, illetve a havi intézményi térítési díjat az ellá
tásban részesülő a havi jövedelméből nem tudja megfizetni, a sze
mélyi térítési díj összegét a képviselő-testület határozattal állapítja
meg.
3. §
A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. § Az Önkormányzat a biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátások intézményi térítési díjait a következők szerint állapítja meg:
- h á z i segítségnyújtás esetén
141 Ft/óra
- étkeztetés és klub ellátás esetén
334 Ft/nap
Ebből: reggeli
82 Ft
ebéd
150 Ft
vacsora
102 Ft
- gondozóházi ellátás esetén
1316 Ft/nap
celldömölki lakosnak
500 Ft/nap
39 480 Ft/hónap
celldömölki lakosnak
15 000 Ft/hónap
- bentlakásos ápolást-gondozást nyújtó szociális ellátás esetén:
450 Ft/nap
13 500 Ft/hónap
4. §
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a
"bentlakásos ápolást-gondozást nyújtó szociális ellátottak esetében az
1997. évi január havi személyi térítési díjakra is alkalmazni kell.
Celldömölk, 1997. január 29.
Baranyai Attiláné dr.
Makkos István
jegyző
polgármester

,j r
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Celldömölk Város Önkormányzatának
7/1997. (I. 29.) sz. rendelete
a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok,
bizottsági elnökök tiszteletdíjáról, juttatásáról szóló
2/1995. (1.11.) sz. rendeletének módosításáról

1. §
A 2/1995. (I. 11.) sz. rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
(1) A városi képviselőt - a polgármester és az alpolgármester ki
vételével - havonta 21 500 Ft tiszteletdíj (alapdíj) illeti meg.
(2) Ha a képviselő egy bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alap
díjon felül havonta 5000 Ft.
(3) Ha a képviselőkettő vagy több bizottságnak tagja, a tiszteletdíja
az alapdíjon felül havonta 10 000 Ft.
(4) A bizottság nem képviselő tagja havonta 5000 Ft tiszteletdíjban
részesül.
(5) A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül - több
tisztség, bizottsági tagság esetén is havonta 17 000 Ft.
(6) A részönkormányzatok vezetői a bizottsági elnökökkel, a
részönkormányzatok nem képviselő tagjai a bizottságok nem képvi
selő tagjaival esnek egy tekintet alá.

A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Népjóléti Szolgálat által személyes gondoskodást nyújtó el
látások igénybevétele a Szolgálat vezetőjéhez benyújtott kérelem
alapján történik.
(2) A Népjóléti Szolgálat vezetője dönt az intézmény által szemé
lyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosításáról, a személyi térítési
díj megállapításáról.

2. §
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 1997.
január l-jétől kell alkalmazni.
Celldömölk, 1997. január 29.
Baranyai Attiláné dr.
Makkos István
jegyző
polgármester

Firenzei képek

FIGYELEM!

Február 21-én 18 Órakor a Kemenesaljái Művelődési Központban
a 3-as teremben tartja összejövetelét az Ország-Világjáró Baráti Kör.
Dr. Weszelits Jenő szombathelyi tanár diavetítéssel egybekötött elő
adást tart Firenzéről.

Autópiacot rendezünk a KORONA ABC előtt lévő piactéren
minden páros hét szombatján.
VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET.
Polgármesteri Hivatal, Celldömölk
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Celldömölk évszázadai
13. Városalapító őseink az 1768/69. évi
adólajstrom tükrében

A millecentenárium sokrétű rendezvényeihez kapcsolódóan, sze
retnénk áttekintést adni olvasóink számára városunk történetéről,
múltjáról, fejlődéséről azért, hogy jobban otthon érezzék magukat
benne, egészen magukénak érezzék, és az érte való felelősségtudatuk
egyre jobban szívükbe gyökerezzék. Ha olvassák és kérdéseik me
rülnek föl, s azokat megírják: hiteles feleletet is kapnak.
Hazánkban közel kétszáz esz- Michel Bacold Szarvas vendégtendeig tartott az az időszak, lós és egyben orvos ip. 8 ft 24 kr;
mely állandó harci cselekmé marhák után 2 ft. - Mathias
nyek, pusztítások között a leg Khern suszter ip. 2 ft. 24 kr; 3 h.
alacsonyabb életszínvonalon ad 54 kr, állatok 2 ft. - Johan Mi¬
ta meg a létezés, a megmaradás, chael bőrös és tímár ip. - ; 2 h. 36
a továbbélés lehetőségét a lakos kr. - Lorencz örtl dohányos ip.
ság számára. A tulajdonképpeni 5 f t 3 6 k r ; 2 h . 36 kr; állat 18 kr.
gazdasági és ipari fejlődés igazá - Mathias Kugliman suszter 2 ft
ban csak a Rákóczi szabad 24 kr, 2 h. 1 ft 36 kr, állatok 18
ságharc leverése után, majd az kr, 3 kas méh 9 kr. - Simon Fritz
csizmadia 2 ft 24 kr; 2 h. 36 kr,
1718. július 21-én a törökkel
megkötött paszarováczi békekö 2 db marha 38 kr. - Anton Ein¬
tést követően indulhatott meg. hold dohányos ip. 5 ft 24 kr, 2
Az ezután bekövetkezett korszak db marha 36 kr. - Simon
adott lehetőséget honunkban a Schmied kőmíves 1 ft 14 kr; 2 h.
polgárosító békés munka folyta 36 kr; 4 db marha 1 ft 12 kr, 4
tására, és ennek eredményekép kas méh 12 kr. - Özv. Elizabeth
pen a nagyon lassú, de mégis fo Kem mosónő ip. 1 ft 30 kr, 2 h.
kozatos emelkedésére. A 18. szá 36 kr. - Anton Tolhamer pék ip.
zad második felétől bekövetke 6 ft; 3 db állat 54 kr, 2 h. 36 kr.
zett békés évtizedek végre a mi - Franz Czizer szabó ip. 2 ft 24
térségünkben is és az ezekben az kr; 2 h. 36 kr. - Josef Lendelle
évtizedekben kialakult új telepü községi pénztáros szolgálata után
lés, Kis-Czell életében is, meg 2 ft 24 kr; 2 h. 36 kr. - Johan
hozták a mindennapi élet, a ter Paudits bótos és vendéglős az
melés és a település stabilitását ökörhöz ip. 7 ft 37 kr; 3 db mar
és biztonságát, hozzájárulva így ha 54 kr; 5 h. 1 ft 30 kr; 5 kas
a népességszám növekedéséhez.
méh 15 kr. - Jakab Sopper orvos
Városunk korai települési idő 8 ft 18 kr; 2 db marha 36 kr, 11
szakából három lakossági név kas méh 33 kr. - Josef Heidold
sort ismerünk, amikor még önál kereskedő ip. 4 ft 12 kr; 11 kas
ló községi szervezet ugyan nin méh 33 kr, - Johane George
csen, de adószedője, adókivetési Joachim kereskedő ip. 6 ft; 2 h. 36
lajstromai vannak. Ezekből meg kr. - Anton Legelarits kőmíves
ismerjük a városalapítók nevét, ip. 3 ft 9 kr. - Josef Lendvay Sas
foglalkozását, adófizetési kötele vendéglős és bótos ip. 9 ft 75 kr,
zettségét, és ennek alapján követ 4 db marha 1 ft 12 kr. - Mathias
keztethetünk anyagi helyzetére, Schlesinger uradalmi Korona
vendéglős ip. 6 ft 25 kr; 1 db állat
társadalmi jogállására.
18 kr. - Franz Schiller uradalmi
Háza után mindenki 55 kraj
cárt fizetett. (A rövidítések ma Angyal vendéglős 1 ft 47 kr. gyarázata: földet h. betűvel, ipart Andreas Stock Szarvas vendég
ip. rövidítéssel, kereskedőt ker. lős 1 ft 18 kr. - Josef Stirner la
megkülönböztetéssel jelöltük.) katos ip. 1 ft 48 kr. - Michacl

Genzer asztalos ip. 1 ft 48 kr. M i 
hály Sarotár magyar szabó ip. 1
ft 48 kr; 1 marha 18 kr. Johan
Georg reszelő kereskedő és vágó
ip. 3 ft 21 kr. Kristián Röse üve
ges ip. 3 ft 21 kr. - Maria Amor
téglás ip. 1 ft 47 kr. - Maria N .
Saksin napszámosnő 30 kr. Borbély László uradalmi orvos 2
ft. - Johan Georg szecskavágó ip.
1 ft; 2 db marha 36 kr. - Eva
Bauerin munkásnő 1 ft. - Mathi
as Nich napszámos 15 kr. - Ma
ria Anna Gellerin vasalónő 30 kr.
Johan Kristian festő 2 ft 24 kr. Andreas Luthmansperger zsinór
készítő 1 ft 48 kr. - Josef Mayer
ács ip. 2 ft 9 kr, 1 db marha 18
kr. - Anna Maria Pausiin szent
kép kereskedő ip. 2 ft 9 kr. - Jo
han Georg munkás 30 kr. - And
reas Lehner téglás ip. 1 ft 48 kr.
-Josef Kersbauer vásározó bótos
3 ft 19 kr. - Elisabet Matikin vá
sározó 15 kr. - Alte Éva vásározó
30 kr. - Paul Pfáj szobafestő ip.
36 kr. John Michel szecskavágó
15 kr. - Theresia Vejdeniczin
napszámosnő 15 kr. - Mathias
Vitinger katona adómentes, 1 db
marhája után 18 kr. - Tamás
Leitner munkás 30 kr.
Az 1768/69. adóévben 47 adó
zótól összesen 171 ft 33 krajcár
adó folyt be, s ebből 120 ft 81 krt
a megyére küldtek el.
Ebben az adóelszámolásban
láthatjuk azt, hogy az új település
lakossága az első fél évszázad
ban teljesen német, mindössze
két magyar név van benne. A la
kosok iparosok és kereskedők, de
mellette földmíveléssel és állat
tartással is foglalkoznak. A la
kosság minden szükségletét ki
tudják elégíteni. Mai szóhaszná
lattal: a szolgáltatóipar és a ke
reskedelem a korszakos igények
hez mérten minden bizonnyal
megfelelő volt. A település „ad
S. (anctem) Capellam Dömölkiensem néven szerepel a hivatalos
összeírásokban. Az 1787. évi
összeírásban, a feloszlató bizott
ság jegyzőkönyve szerint már 19
féle ipart űző 27 kézmüvesiparos
élt és dolgozott, s minden adott

Celldömölk Város Önkormányzata Polgár
mesteri Hivatala ügyfélfogadási rendje: - hét
fő: 9 órától 11 óráig, kedd: ügyfélfogadás
nincs, szerda: 13 órától 16 óráig, csütörtök:
8 órától 11.30 óráig és 13 órától 16 óráig,
péntek: 9 órától 11 óráig.

Tima László alpolgármester, minden hónap
harmadik csütörtökén 9 és 11 óra között Ba
ranyai Attiláné dr. jegyző, minden hónap
negyedik csütörtökén 9 és 11 óra között
Enyinginé dr. Batári Borbála aljegyző tart
fogadóórát a hivatalban. Kihelyezett ügyfél
fogadás Izsákfán: minden héten szerdán
9.00-11.00 óráig a Faluház önkormányzati
irodahely i ségében.

Minden hónap első csütörtökén 9 és 11 óra
között Makkos István polgármester, minden
hónap második csütörtökén 9 és 11 óra között

A cigány kisebbségi önkormányzat elnö
kének és elnökhelyettesének fogadóórája:
kéthetenként szerdán délután 13 órától 15
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Ügyfélfogadás
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sága megvolt arra, hogy a kör
nyék életviszonyaihoz képest
igényesebb lakosság óhajait ki
elégítse, sőt a környék, Keme
nesalja lakosságát is ellássa a
számára szükséges szükségleti
cikkekkel. Mindezek mellett a
sokezres búcsús, vallásos töme
gek számára is bevásárlóbázis le
hetett
A település alapító, bevándor
lóit, különböző foglalkozású csa
ládjai ismerték és magukkal is
hozták a nyugati kultúra kifej
lesztette szükségletek kielégíté
sének módját, és ahhoz hasonló
életmódot folytattak. Ezzel a kör
nyezetükre és az itt megforduló
tömegekre is előre vivő, formáló
hatással voltak. Minden település
fejlődésére érvényes egy bioló
giai igazság: ha a mag nem
egészséges, azaz a csíra, ahonnan
az élet kiindul, vagy az azt körül
vevő hártyahólyag megsérül, so
ha ki nem kel, nem lesz élő, fej
lődő, termést hozó növény belő
le. Kis-Czell, a majdani Celldö
mölk életében a csíra egészséges"
volt: a gazdasági, az ipari és a
kulturális életei fellendítették a
külföldről, nyugatról bevándo
rolt iparosok és kereskedők, de
ez hasznos volt a mezőgazdasági
életre is korszerűbb, megújulást,
fejlődést hozó művelési módsze
rek megismerését hozták.
Nádasdy Lajos

Rendelje meg
lakására
az Új Kemenesalját!
Ez a lap közli
az önkormányzati
rendeleteket is.
Ha mindenről
tájékozódni akar,
az
Uj Kemenesalja
segít
Önnek.

óráig a Hollósy tér 1. szám alatti hivatali he
lyiségben.
A Celldömölki Rendőrkapitányság Igazga
tásrendészeti Osztályának ügyfélfogadási rend
je - hétfő: 08.00-16.00 óra közölt folyamato
san; kedd: 08.00-12.00 óra között; szerda:
13.00-17.00 óra között; csütörtök: 08.00-13.00
óra között; péntek: 08.00-12.00 óra között.
A Vas Megyei Munkaügyi Központ cell
dömölki kirendeltségének ügyfélfogadási
rendje: - hétfő, kedd és csütörtök: 8-15.30,
péntek: 8-12.15 óra között.

J
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Celldömölk város 1997. évi pénzügyi tervének tervezete
Celldömölk város 1997. évi költségvetése
elérte, illetve túllépte az 1 milliárd forintot:
várhatóan 1,3 milliárd forinttal gazdálkodhat
A bevételek 52%- valamilyen központi for
rásból származik (normatív állami támoga
tás, személyi jövedelemadó, céltámogatás és
az egészségügyi ellátást finanszírozó egész
ségbiztosítási támogatás). A bevételek k i 
sebb, de jelentós része az önkormányzat, i l 
letve az intézméynek saját bevételei. Ezek
közül a legjelentősebbek:
,
- helyi adók és a gépjárműadó helyben
maradó része 92 millió Ft, az összes be
vételek 7,0%-a,
- intézmények működési bevétele 130 mil
lió Ft, a bevétel 10%-a,
- különféle átvett pénzeszközök, ill. támo
gatások 71 millió Ft, 5,5%,
- lakásprivatizációból, illetve egyéb va
gyonértékesítésből származó bevétel
159 millió Ft, a bevétel 12,2%-a
A pénzügyi tervtől alapvető elvárás, hogy
a működési célú kiadásokat az e célra rendel
kezésre álló forrásokból, míg a fejlesztéseket
felhalmozási célú bevételekből kell finanszí
rozni: azaz, a vagyont nem szabad felélni,
folyó kiadásokra elhasználni.
E követelmény tükrében városunkban nem
elégséges a működési célú bevétel a feltétle
nül szükséges kiadásokra: a jelenlegi szá
mítások szerint 60-70 millió Ft hiány je
lentkezik. Azon önkormányzatok, amelyek
ilyen helyzetbe kerülnek, külön állami tá
mogatásra pályázhatnak. Ez a lehetőség az
ún. önhibáján kívül hátrányos helyzetű ön
kormányzatok támogatása, amelyre ez év
ben Celldömölk város is kénytelen lesz
igényt tartani.
A kiadási kötelezettségek közül a műkö
dési kiadások aránya 77,8%, ami azt jelenti,

hogy 1 milliárd Ft-ba kerülnek a működő in
tézmények. Ezen belül az egészségügyi ellá
tásra 352 millió Ft jut: ebből működik a Ke
menesaljái Egyesített Kórház és Rendelőin
tézet, valamint az egészségügyi alapellátás
(háziorvosok, védőnők, fogászat). A szociális
ellátásra pénzbeni és természetbeni formában
80 millió Ft jut 1997-ben. Kulturális célokra
28 millió forint áll rendelkezésre. Az okta
tásrajutó keret 353 millió Ft, mely az óvodai
ellátást, általános és középiskolai oktatást
foglalja magába. A kommunális (hulladék
szállítás, köztisztaság, parkfenntartás, közvi
lágítás, egyéb városgazdálkodási feladatok)
és az igazgatási feladatok ellátására 150 mil
lió Ft-ot tervezünk fordítani.
A kialakított szűkös pénzügyi keretek tar
talmazzák a feladatok ellátásában részt vevő
közalkalmazottak és köztisztviselők 1997.
évi bérfejlesztésének és járulékainak fede
zetét, hosszú évek óta először a rezsiköltsé
gek átlag 20%-os emelésének ellentételezé
sét
Az oktatási intézmények költségvetésébe
beépültek azok az új, normatív támogatá
sok, melyek minőségi fejlesztést jelenthet
nek, így a
- diák- és szülői szervezetek, valamint
- diáksport és könyvtár feladatok támoga
tása.
Jelentős az intézmények elmaradt karban
tartási munkáinak igénye, amelyre céltartalé
kot javaslunk elkülöníteni a pénzügyi terv
ben: a későbbiekben a döntést a sürgősségi
sorrend szerint, a lehetőségek erejéig hatá
rozza meg a képviselő-testület.
A beruházásokra fordítható pénzeszközök
felhasználása nem lesz olyan látványos, mint
1996-ban. A pénzek felhasználásának jelen
tős része áthúzódó: 1996-ban megépült, de
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Aktualitások az adózásban
Helyi adórendeleteink módosításával kapcsolatban az alábbi
akra hívjuk fel az adózó állampolgárok figyelmét:
- A megemelt lakossági kommunális adó csak lakásra vonat
kozik: tehát akinek nem lakás az első adótárgya, az továbbra
is 1500 Ft-ot fizet.
- A megemelt adóról minden adóalany határozatot fog kapni,
melyet kérünk alaposan áttanulmányozni, és a fizetés határ
idejét pontosan betartani (március 15-e).
- Felhívjuk a figyelmet arra, hogy garázsok után megszűnt a
fizetési kötelezettség, de egyéb helyiségek (üzlet, mű
hely, zártkerti építmény stb. ...) után változatlanul kell
adót fizetni. Ha ezen adótárgy első, akkor 1500 Ft, ha
második, vagy további, akkor 750 Ft adótárgyanként a
fizetendő adó.
- Kérjük, jelezzék, ha a tulajdonukban vagy bérletükben lévő
adótárgyaknál tulajdonos, vagy bérldváltozás történik.
1996. évre már nem vonatkozik a helyi adónak a személyi
jövedelemadóból történő adókedvezmény igénybevételi lehető
sége, így igazolást a befizetett helyi adóról nem küldünk.
Azon állampolgároknak, akiknek a személyi jövedelemadóból
visszaigénylése lesz, igazolást kell az APEH-nál bemutatni, hogy
nincs (többek között) helyi adó tartozása. Az igazolást adócso
portunk adja ki az ügyfélfogadási időben.

forrás hiányában nem teljes mértékben kifi
zetett számlák kiegyenlítése (lakásépítés,
útépítések). 15 millió Ft-ot kell fordítani a
szennyvíztisztítóra felvett hitel törlesztésére
és kamataira.
Folytatódik a szennyvízcsatorna-hálózat
építése. Várhatóan ez évben elkészül a terve
zett program, így arra lehet számítani, hogy
városunk kiterjedt része átmenetileg „csata
térré" alakul. Mindezt a szebb jövő reményé
ben kell átvészelni, ugyanis a hálózat kiépí
tésével részben egyidőben, illetve utána az
úthálózat helyreállítását is tervbe vette az ön
kormányzat. A kórház részére 1997-ben 12
millió Ft összegben tervez az önkormányzat
nagyértékű műszereket beszerezni. Befejező
dik a gimnázium felújítása és a balatonrendesi üdülőtábor új vizesblokkjának kialakí
tása.
Szociális bérlakásépítés indul, elsődlege
sen a Marx K. utcában. Elindulhat az orvosi
rendelők rendbetétele, mind a központi vá
rosrészen, mind Alsóságon. E célra 6 millió
Ft-ot pályázaton nyertünk, de jelentős saját
erő biztosítása is szükséges.
Felmérés alatt áll a megvalósítás lehetősé
ge és ez évben várhatóan 10 férőhellyel bővül
a gondozóház.
Az izsákfai részönkormányzat a faluház
bővítésének indítását tervezi.
Feladat még az elmaradt utcaszakaszokon
a gázvezeték kiépítése is, melyhez szintén
kell az önkormányzatnak is támogatást adni.
A még el nem kezdett feladatokra rendel
kezésre áll mintegy 25 millió Ft, ebből a kép
viselő-testület döntésére vár, mely feladatra
és mennyit hagy jóvá, és melyek azok a gon
dok, amelyek továbbra is gondok maradnak
- mivel mindenre ez évben sem futja a város
pénztárcájából.

Az Új Kemenesalja hirdetési tarifái:
A
A

egész oldal
16 000 forint
fél oldal
8 800 forint
negyed oldal
5 600 forint
nyolcad oldal
3 900 forint
2 100 forint
tizenketted oldal
600 forint
apróhirdetés
hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli
többször, azonos szöveggel hirdetők megjelenésenként

5 százalék kedvezményt kapnak.
Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal
Celldömölk, Mikes Kelemen utca 31. szám alatti lakos, a pol
gármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője.

$255

Legyen Ön is
az Új Kemenesalja szerkesztője!

Várjuk Olvasóink véleményét, észrevételeit arról, miről szeretnének
olvasni lapunkban. Ha van egy jó ötletük, írják meg. Ha pedig szeretné
nek valamit kérdezni az illetékesektől, lapunk segítségével azt is megte
hetik. Az Idén új rovatokat is szeretnénk indítani, ezekhez munkatársak
jelentkezését várjuk.
Címünk: Új Kemenesalja szerkesztősége, Celldömölk, Szentháromság
tér 1.
A szerk.
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^Megyei második a Berzsenyi gimnázium

JA

Kisiskolák
sportja
A kisiskolák versenysorozatá
ban január 19-én befejeződtek a
labdarúgó küzdelmek az alsósági
tornacsarnokban. A győzelmet
mindkét korcsoportban a Berzse
nyi iskola csapata szerezte meg.
Második helyen a Jánosháza,
harmadikon Kemenesmagasi, a
negyediken Egyházashetye, az
ötödiken Nagysimonyi csapatai
végeztek.

^Felkészítő
tornaverseny

A Berzsenyi Dánlel Gimnázium kézilabdacsapata a megyei diákolimpián második helyezést ért el. Felkészítő tanáruk:
Salamonné Csótar Adrién. Képünkön álló sor balról jobbra: Tamás Gergely, Danka Ákos, Nagy István, Nagy Zsolt,
Joó Balázs, Hajba Attila, Pozsonyi Mihály, guggolnak: KóvÖlgyi Balázs, Jankó vics László, Vörös Bálint, Német Kornél,
Döbrönte Csongor.

Továbbjutási esélyek
Elkezdődtek a diákolimpia 1996/97. évi küzdelmei. A Gáyer Gyula
Általános Iskola három kézilabdacsapatot indított. A csapatok az őszi
forduló után továbbjutási eséllyel várják a tavaszi fordulót.
Eredmények:
JJJ. korcsoport Fiú (Kőszeg)
Gáyer-Répcelak
36:8 (18:3)
Kőszeg-Gáyer
15:15 (11:7)
UX korcsoport leány (Celldömölk)
Gáyer-Répcelak
17:13
Eötvös-Gáyer
31:9
JX korcsoport fiú (Kőszeg)
Kőszeg-Gáyer
9:8
Gáyer-Bólyai
10:8

^Dunántúl-kupa kézilabdatorna
Január közepén fejeződött be
Veszprémben a Dunántúl Kupa
versenysorozat. A hagyomá
nyoknak megfelelően az idei év
ben is jól szerepelt a Gáyer Gyula
Általános Iskola mindhárom csa
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pata. Az 5-6. osztályos fiúk hét
csapat közül a negyedikek, a 7¬
8. osztályos lányok hat, a fiúk
pedig hét csapat küzdelmében
egyaránt a második helyet sze
rezték meg.

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

KEHEMSALJA

Átesett a tűzkeresztségen a cell
dömölki Szent Benedek iskola tor
nászcsapata. A Czupor Ferencné
által irányított 3. osztályos leány
gárda a nemhivatalos csapatver
senyben második helyen végzett a.
szombathelyi Gotthárd Jenő iskola
mögött. A látottak alapján komoly
esélye van a csapatnak arra, hogy
a február 22-ei megyei döntőről to
vábbjusson a terüled versenyre.
-vl-

Csúcs-élmények Szlovákiában
Az idén immár harmadik alkalom
mal vágtak neki a Berzsenyi gimná
zium lelkes csapatának tagjai a
hosszú útnak, hogy kedvenc téli
sportjuknak, a síelésnek hódolhassa
nak. Úticélunk ezúttal a szokásostól
eltérően a szlovákiai Poprád volt, Ja
nuár 23-án éjszaka indultunk, és Vá
mosszabadit elhagyva másnap dél
előtt már megpillanthattuk a Tátra
hófödte csúcsait. A hosszú, fárasztó
utazás nehézségeit rögtön az első nap
élményei feledtették velünk. Miután
rátaláltunk a megfelelő pályára, ki-ki
a maga kedve szerint élvezhette e
gyönyörű sportot
Két nap után kissé nehezítettük a
, .feladatot", hiszen erre már a kezdők
is elsajátíthattak az alapokat, és egyre
bátrabban tehették próbára a képes
ségeiket. A Csorba-tó gyönyörű vi
dékén szikrázó napsütés és a koráb
binál jóval meredekebb pályák fo
gadtak bennünket Kinek kisebb, ki
nek nagyobb szerencsével, de végül
is sikerült meghódítani a lejtőket Ez

a nap jó előkészítése volt az utolsó
„csúcs-élménynek". A Hopok lejtői
re már tényleg csak a legbátrabbak
merészkedtek fel, és aki itt is sikerrel
járt, az nyugodtan mondhatta, hogy
síelésből ötösre érettségizett A töb
biek sem adták fel a reményt hiszen
ha jövőre alkalom adódik, ismét ne
kivágnak az útnak.
Aki még nem próbálta, nyÜván ne
hezen tudja elképzelni, hogy mi
olyan magával ragadó a síelésben.
Általában mindenre igaz, hogy az el
ső benyomás a meghatározó. Erre a
sportra azonban határozottan igaz ez
a megállapítás. Az ember vagy meg
szereti és előbb-utóbb a szenvedélyé
vé válik, vagy egy életre elmegy tőle
a kedve.
Ebből is látszik, hogy nem va
gyunk egyformák, de legalább egy
szer mindenkinek ki kell próbálnia,
mert ha több lehetősége nem is adó
dik, ez az egy egész életre szóló él
mény marad...
Borovszky Henriette
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