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Új helyen a Hungária Biztosító 
Megszokott helyéről egy házzal odébb költözött a Hungária Bizto-

ító Rt. celldömölki fiókja. A biztosító társaság megvásárolta a fel-
ételen látható épületrészt, ahol korszenl ügyfélszolgálati irodát, üz-
stkötői tárgyalótermet alakított k i . Ezáltal mind az ügyfelek, mind 
iedig a fiók 14 dolgozója kulturált körülmények közé került. „Célunk, 
logy kulturált környezetben színvonalas szolgáltatást nyújtsunk" -
ogalmazott Molnár Csongor, a celldömölki fiók vezetője. V . L . 

Lesz hol éjszakázniuk a kamionoknak 

Büntet a közterület-felügyelet 
Mind ez idáig megoldatlan 

volt a kamionos magánfuvarozók 
parkolása Celldömölkön. A gép
jármüvek tulajdonosai biztonsági 
okokból saját lakhelyük közelé
ben állomásozták az autóikat, né
ha még az értékes szállítmányt is 
a rakodótérben hagyták. Amel
lett, hogy a városkép szempont
jából sem előnyös ez a helyzet, 
sokszor a közlekedésre is zavaró
an hat; az autósoknak kerülgetni
ük kell a monstrumokat. Nem be
szélve arról, hogy az utak állaga 
jelentősen romlik a fokozott ter
heléstől. A helyzet megoldásáról 
és a közterület-felügyelet min
dennapos munkájáról Nagy A n 
talt kérdeztük. 

- Hiába áll törvényrendelet a 
mi oldalunkon - amely kimond
ja, hogy akinek nagyobb szállí
tási eszköz van a birtokában, kö
teles közös telephelyen tárolni 
azt - , a legtöbb magánfuvarozó 

kamionja mégis a lakásához kö
zel, az utcán éjszakázik. Az ön
kormányzat többször felszólítot
ta már az érintetteket (tavaly 23 
esetben fizettek bírságot a sza
bálytalankodó személy- és teher
autósok), ám ennek ellenére to
vábbra is a jól bevált gyakorlatot 
folytatják. 

- Milyen intézkedések várha
tók ennek megakadályozására? 

- Tárgyaltunk M o l n á r Lajos
sal, a Cellvo Kft . ügyvezetőjével, 
aki ígéretet tett arra, hogy telep
helyükön - bérleti díj fizetése el
lenében - parkolhatnak a kamio
nosok. (Mint az tMolnár Lajostól 
megtudtuk, a „szóló" tehergép
járművek biztonságos elhelyezé
séért 2 ezer forintot, míg a pót
kocsis szerelvényért 4 ezer forin
tot kell fizetni. A fenti összeg az 
áfát nem tartalmazza. Ennek fe-

(Fotytalás a 2. oldalon) 

Színre lépett 
az Új Szövetség 

Január 30-án este a várakozásoknak meg
felelően Kemencssömjénben megtelt a kul
túrház nagyterme. Nem a 650 lakosú kis
község lakói, hanem a környező települések
ről, Celldömölkről, továbbá Szombathelyről, 
Vasvárról és Nagykanizsáról érkezők népesí
tették be. G. Nagyné dr. Maczó Ágnes, az Új 
Szövetség elnöke előadásában ismertette az 
új szervezet megalakulásának a körülményeit 
és célját. A felszólalók között „aktív" kisgaz
dapártiak is akadtak. Egy ilyen felszólalásra 
azt a választ adta, hogy szíve joga mindenki
nek, hogy a voksát kire adja, de ha a felszó
lalásának értelmében szavaz, akkor nem a 
kisgazdákat fogja támogatni, hanem a Tor-
gyán családot a Rózsadombon. Példátlan 
esetnek említette, hogy egy alelnököt, min
dennemű" vád nélkül, 24 órán belül el lehet 
távolítani funkciójától. 

Abban a reményben zárta beszédét, hogy 
a májusi választásokon már eredményt fog 
elérni az Üj Szövetség 

Ö. D. 

Rablás sálban, napszemüvegben - légpisztollyal 
Celldömölkön is megtörtént az első - s re

mélhetőleg hosszú ideig meg nem ismétlődő 
- fegyveres rablás. Szánalmas, bugyuta mó
don hajtották végre hosszúkabátban, sapká
ban, sálban, napszemüvegben egy légpisztoly 
segítségével. A fogás sem volt nagy, mind
össze 11 ezer forint. A Mikes úti ajándékbol
tot rövidítette meg vele a két fiatalember. 

Próbálkoztak már előtte is, de a sikertelen
ségek nem térítették johb belátásra a két fia
talt. Először a szenteste előtti napon, decem
ber 23-án a Mikes úti kis parkban tettek si
kertelen rablási kísérletet egy idős hölgy sé
relmére; menekülés lett a vége. Hat nappal 
később egy italdiszkont bevételének megka
parintásával próbálkoztak. Pechjükre a kasz-
sza már üres volt... Meg mindig nem adták 
fel, cs január 6-án következett az ominózus 
eset: sikerült vérchajtani a tervüket. Ezen ta
lán felbuzdultak, mert január 27-én már a 
Szomraki úti kis élelmiszerbolt bevétele kel
lett volna nekik, de megijedtek a tulajdonos
tól és olajra léptek. 

Celldömölkön ezt megelőzően még soha 
sem történt fegyveres rablás. A kapitányság 
rendőrei nagy erőkkel láttak a nyomozáshoz,, 

bár minimális információ birtokában voltak, 
hiszen a sikertelen kísérletekről senki sem tett 
bejelentést. Már-már holtpontra jutott az ügy, 
amikor bejelentés érkezett, hogy Kemenes-
pálfa és Jánosháza között egy bokros terüle
ten hátizsákot találtak, amiben a ruhák és a 
cipők közölt egy pisztoly van. Öt órás figye
lés után sikerült a helyszínre érkező két fiatalt 
elfogni, akik a kihallgatáson elmondták, hogy 
egyiküknek nagyobb tartozása van, azt akar
ták i ly módon fedezni. 

Kihallgatásuk során a bűncselekményt 
részben elismerték. Jelenleg előzetes letartóz
tatásban vannak. Az eljárás ügyükben tovább 
folytatódik. 

Az ügy kapcsán Molnár Lajos alezredes, a 
kapitányság vezetője felhívta a vállalkozók 
és a lakosság figyelmét, hogy a nemrég fel
szerelt számítógépes riasztó központra bárki 
csatlakozhat. A csatlakozás költsége közel 
sem akkora, mint amekkora védettséget jelent 
a rendszerbe lépőknek. 

Felvilágosítást a kapitányságon Egervári 
Tibor rendőr zászlóstól kaphatnak az érdek
lődők személyesen, vagy a 420-073, a 420-
032-es telefonszámokon. -völgyi-
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Lesz hol éjszakázniuk a kamionoknak 
(Folytatás az I. oldalról) 

jcben a kft. betonozott, éjjel-nap
pal őrzött parkolót biztosít.) 

- Milyen feladatok tartoznak 
még a közterületfelügyelet hatás
körébe? 

- Munkánkhoz tartozik, hogy 
megakadályozzuk a kóbor ku
tyák elszaporodását a városban. 
Ha ilyen kutyára akadunk, akkor 
értesítjük a gyepmestert, aki 

azonnal intézkedik. Ha ismert a 
tulajdonos, első esetben felszólít
juk Őt. Ha második esetben for
dul elő, hogy clcsatangol a ku
tyája, helyszíni bírságot szabunk 
k i , vagy szabálysértési feljelen
tést teszünk. Amennyiben rend
ellenességet találunk a város 
rendjében, értesítjük a Város
gondnokságot. Az ő feladatuk 
például, hogy összeszedjék a sze

metet, tis7.tán tartsák a parkokat. 
Több esetben előfordult már, 
hogy valaki építkezésbe kezdett 
és nem kert engedélyt arra, hogy 
a háza előtt (közterületen) tárol
hassa az építőanyagot. Az érvé
nyes jogszabályok szerint az 
építkezőnek 500 forintos illeték
bélyeggel kell ellátnia kérelmét, 
és az igényelt m 2 -től függően ha
vonta kell fizetnie a bérleti díjat. 

- Bár az idei tél enyhének 
mondható, gondolom az elmúlt 
években sok problémát okozott a 
hólatyak és az utak jegesedése. 

- Minden lakónak rendben 
kell tartania a saját háza előtt a 
járdát (ez nem csak a téli idő
szakra vonatkozik), csúszásmen
tessé kell tennie azt. A k i nem 
tesz eleget ebbéli kötelezettségé
nek, azt először figyelmeztetjük 
a mulasztására, majd ha ennek 
sincs foganatja, helyszíni bírsá
got szabunk k i . V.T. 

Hamarosan színházi vendégszereplések városunkban 
Lassan véget ér a farsang, ezzel együtt a 

báli szezon is. A Kemenesaljái Művelődési 
Központ is számos mulatságnak adott helyet. 
Talán ennek tulajdonítható, hogy színházi 
társulat ebben az évben még nem ven
dégszerepelt városunkban. A színfalak mögé 
próbáltunk nézni, ezért beszélgettünk Pá lné 
Horvá th Már i áva l , a K M K igazgatójával. 

- Az elmúlt években számos emlékezetes 
színházi vendégszereplés volt városunkban. 
Mire számíthat a közeljövőben a színházked
velő közönség? 

- Az év eleji előkészületek után örömmel 
számolhatok be a lap olvasóinak arról, hogy 
hamarosan három színvonalas vígjáték poén
jain derülhet hűséges közönségünk. Március 
3-án 19 órakor egy két részes komédia kerül 
színre a budapesti Vidám Színpad művészei
nek előadásában. Fellép Csala Zsuzsa, Har
sány i Gábor, Sáfár Anikó, Rátonyi Hajni és 

Gergely Róbert. A darabot Marc Camoletti 
írta és már a címe is sokat sejtet: Szex a lelke 
mindennek! Március 25-én 19 órakor a 
Soproni Petőfi Színház társulata Heltai Je
nő Naftalin c ímű bohózalát adja elő. Ezt kö
vetően, április 18-án, a Veszprémi Petőfi 
Színház Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem cí
m ű művének színházi adaptációját nézhetik 
meg. 

- Ismeretes, hogy a veszprémi társulat 
Szombathelyen is kőszínházi formában műkö
dik. Van-e valamilyen kihatással ez az itteni 
müsorpolitikára ? 

- A Veszprémi Petőfi Színházzal eddig is 
jó kapcsolatunk volt, minden évadban szere
peltek városunkban. Úgy tűnik, ez ezután is 
így lesz. Annyiból lehet gyümölcsözőbb a 
kapcsolatunk, hogy olyan előadások megné
zésére, amelyek technikai okok miatt a mi 
színpadunkon nem mutathatók be, könnyeb

ben szervezhetük csoportos látogatást, azaz 
színházbuszt Szombathelyre. 

- Végezetül a Dukai Takárh Judit Játék
szín Alapítvány munkájáról szeretnék hallani 
néhány szót. 

- Az alapítvány is az év eleji háttér
munkákkal volt elfoglalva, de az első félévi 
program összeállt. Folynak az előkészületek 
a hagyományos Dukai Takách Judit Sza
valóverseny megszervezésérc. A versenyt az 
idén is a Költészet Napja, április 11-e tiszte
letére hirdetik meg. Ez a vetélkedő is az 
1848-as forradalom 150. jubileumának je
gyében telik. Az évadzáró páll olyfog adás 
az idén áprilisban lesz. Májusban az Utaz
tató színház keretében Budapestre látogat
nak. Külön k i kell emelni a tevékenységek 
közül, hogy támogatják a Tücsök Bábcsopor
tot is. 

gy-

HIRDETMÉNY 
Celldömölk Város Önkormányzata meghirdeti garázsépítésre 

a Zalka M . utcai garázsok folytatásában (Vágóhíd mellett) lévő 
936/10. hrsz.-ú ingatlanát 500 Ft/m2-es eladási áron. 

Az értékesítés megkezdéséhez legalább 5 fő jelentkező szük
séges. • /* 

Jelentkezések benyújtása a Polgármesteri Hivatal vagyonkeze
lőjénél, részletes felvilágosítás ugyanitt a 421-833-as, illetve a 
Műszaki Osztályon a421-831-es telefonon. 

Polgármesteri Hivatal 
Celldömölk 

KÖZMEGHALLGATÁS 
Értesítem Celldömölk város lakosságát, 

hogy az 1998. évi pénzügyi tervről 
önkormányzatunk képviselő-testülete 

az 1998. f eb ruá r 25-én 16 óra i kezdettel tartandó ülésén 

közmeghallgatást tart 
a polgármesteri hivatalban. 

Minden érdeklődő celldömölki lakost várunk. 
Makkos István 

polgármester 
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Tisztújító, zárszámadó közgyűlés 
a Sághegyalja szövetkezetnél 

Ünnepélyes zárszámadó köz
gyűlési [ártottak február 13-án a 
Sághegyalja Mezőgazdasági és 
Ipari Szövetkezetnél. A rendez
vénynek a Kemenesaljái Műve
lődési Központ adott otthont. A 
közgyűlés egyúttal tisztújító is 
volt, mivel az 5 évvel ezelőtt 
megválasztott tisztségviselők 
mandátuma lejárt. 

Valószínűleg sok gazdaság 
örülne, ha arról számolhatna be, 
hogy valamennyi ágazata nyere
séges volt. A Sághegyalja szö
vetkezetnél a növénytermesztés 
3,6 millió, az állattenyésztés 6,3 
millió forint nyereséget produ
kált. Az utóbbival kapcsolatban 
elgondolkodtató a kívülállónak, 
hogy míg a tejtermelés 21,6 m i l -

Dr. Pörneczi Károly elmondta, 
hogy a szép eredmények nagy
mértékben köszönhetők a szövet
kezet eddigi elnökének, a jelen
leg betegállományban lévő Ko
vács Lajosnak. 

- A dolgos hétköznapokon, a 
pihenésre kijelölt ünnepnapokon, 
de még a nagy megpróbáltatást 
jelentő betegnapokon is minden 

Ék 

1| 

Az elmúlt 5 éves időtartam 
eredményeiről - különös tekin
tettel az 1997-cs évre - dr . Pör 
neczi Károly , a leköszönő igaz
gatóság tagja, a szövetkezet fő
könyvelője számolt be a szép 
számmal megjelent tagságnak. 

- Sorsforduló volt az elmúlt 
időszak. A rendszerváltással 
együttjáró gazdasági átalakulás 
súlyos terheket rótt az agrárága
zatra, különösen a mezőgazdasá
gi szövetkezetebe. Az átalakulá
si törvény rendelkezett a szövet
kezeti vagyon nevesítéséről, a 
termőtulajdon rendezéséről. A 
szövetkezeti vagyonnevesítés k i 
terjedt a szövetkezeti tagokra, az 
alkalmazottakra és a törvényben 
meghatározott jogosultakra. A 
vagyonból részesültek száma 
712 fő volt, ami több mint két
szerese a szövetkezeti tagok szá
mának. Az átalakulás során 21 
szövetkezeti tag vált k i . A teljes 
vagyonkivitel 17 millió forint 
volt. Az átalakulás szövetkeze
tünket nem rázta meg, a gazda
sági fejlődés lendülete nem tor
pant meg - mondotta beszámoló
ja elején a főkönyvelő, majd 
nagy vonalakban visszatekintett 
az előző 5 év pénzügyi, gazdasá
gi történéseire. 

lió bevételi többletet hozott, ad
dig a vágómarhatartás 3,6 millió 
veszteséget produkált. Ennek 
nyilvánvaló következménye a 
marhaliizlalási szakasz jövőbeni 
visszafejlesztése. 

- Árbevételben és nyereség
ben meghatározó tevékenysé
günk a festékgyártás. Közkedvelt 
és országosan ismert, CELL már
kanevű festékeinkből minden év
ben 1200-1400 tonnát értékesí
tünk. Elmúlt évi árbevételünk 
meghaladta a félmilliárd forintot. 
Gazdasági, piaci stabilitásunkat 
szolgálja a több lábon állás. Üze
münkben állítjuk elő a korábban 
importból beszerzett alkydgyan-
tát ma már olyan mennyiségben, 
hogy értékesítésre is nyílik lehe
tőség. Ezzel elértük a 2000 tonna 
árutömeget - hallottuk. 

A jó gazdálkodási mutatók 
eredményeképpen 1997-ben 
pénzügyileg bonyolított beruhá
zásaik értéke csaknem 44 millió 
volt. A szövetkezet 1997. évi 
adózás előtti eredménye pedig 
több, mint 53 millió forint. A 
szövetkezet tagjai nettó 10 ezer 
forint osztalékot kaptak. Üzleti 
kapcsolataik konszolidálódtak, 
partnercikkel igyekeztek hosszú 
távú kapcsolatokat kiépíteni. 

pillanatban a szövetkezethez kö
tődött, ide irányult minden gon
dolata. A szó nemes értelmében 
magáénak érezte a szövetkeze
tet... - mondotta róla egyebek 
közt, majd mielőbbi teljes fel
gyógyulást kívánt. Hozzászólá
sában Huszár Sándo r , a Mező
gazdasági Termelők Vas Megyei 
Szövetségének elnöke elismeré
sét fejezte ki a folyamatos, töret
len fejlődésért, és ő is kiemelte 
Kovács Lajos emberi és szakmai 
szerepet. Ezek az eredmények 

azért tölthetik el büszkeséggel a 
létrehozóit, mert a megye mező
gazdasága összességében veszte
séges. Felhívta a figyelmet, hogy 
a következő 5 év sem lesz 
könnyű, hisz az EU-ba kerülés 
komoly kihívást jelent a mező
gazdaságnak. 

Az 1998-as tervek ismertetése 
után a szövetkezet tagsága titkos 
szavazással megválasztotta az új 
tisztségviselőket. 

A szövetkezet igazgatóságá
nak elnöke, egyúttal a szövetke
zet elnöke dr. Pömeczi Károly 
lett. Tagjai: László E r v i n , Hor
vá th R ó b e r t , Gergely Csaba, 
Szelestey László , Danka Imre 
és G o m b á s ! S á n d o r . 

A felügyelő bizottság elnöke: 
B a r á t h Lajos. Tagjai: Szakos 
S á n d o r és Svendor Tibor . 

A szövetkezet új elnöke, dr. 
Pömeczi Károly (felvételünkön) 
1976-ban szerzett agrármérnöki 
diplomát a Gödöllői Agrártudo
mányi Egyetemen. 1980-ban a 
vállalatgazdálkodási diplomát is 
megszerezte. 1985-ben doktorált 
agrárközgazdaságtanból. 1995-
től bejegyzett könyvvizsgáló. 
1991-től dolgozik a Sághegyalja 
szövetkezetnél. 

Völgyi LászM 
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150 éve szabadságharcot vívott az ország 
Az Új Kemenesalja önálló í rások soroza táva l emlékezik meg az 

1848-49-es forradalom és s z a b a d s á g h a r c 150. évfordulójáról . 
Igyekszünk a lehető legteljesebb képe t adni részint a korabeli 
kemenesaljai tör ténések felelevenítésével, a forradalmi és szabad
ságharcos események résztvevőinek, vezéra lak ja inak megidézésé-
vel, másfelől a jelenkori megemlékezések minél teljesebb k ö r ű 
bemuta tásáva l h í radások , tudósí tások f o r m á j á b a n . 

K é r ü n k tehá t mindenkit , különösen is Kemenesalja települé
seinek krónikása i t , küldjék el megemlékező í r á sa ika t . Biztatjuk 
továbbá a művelődési és okta tás i in tézmények , ra j tuk kívül ter
mészetesen minden m á s szervezet vezetőit , kü ld jenek részletes 
programot a tervezett megemlékezésekről és m á s eseményekrő l . 
Legyen ez az oldal egész éven át , s t a l án m é g j ö v ő r e is a szabad
s á g h a r c megidézésének sz íntere . A Szerk. 

Csöngén nyugvó 48-as hőseink 
Közeleg az 1848/49-es forra

dalom és szabadságharc 150. év
fordulója. Miközben az ország 
kellő figyelemmel és tiszteleltei 
készül e dicső kor emlékeinek 
felidézésére, illő, hogy szűkebb 
hazánkban, Kemenesalján is adóz
zunk a szabadságharcban részt ve
vő helyi elődeink emlékének. 

Csönge község hantjai is több 
jeles személyt takarnak. Tegyük 
tiszteletünket sírjuknál, emlékez
zünk rájuk is! Az evangélikus 
templom mögötti nagyméretű 
síremléket erős vaskerítés övezi. 
Felirata: 

1857 Béke fedezze porát 
Ostffy család sírboltja 
„A derék nem fél az idők mo

hától / A koporsóból kitör és eget 
kér / Érdemét a jók, nemesek, jö
vendő / Századok áldják." 

A hatalmas kőtömb alatti krip
tában az Ostffy család többi tag
jával együtt alussza örök álmát 

Ostffy S á n d o r (1815-1857) 48-
as honvédtiszt, Damjanich kato
nája, gróf Batthyány Lajos barát
ja, ostffyasszonyfai földbirtokos, 
a haladó eszmékre fogékony d i 
nasztia tagja. A refoimkor szel
lemén túl személyi kapcsolatai is 
befolyásolták életútját, elkötele
zettségét. Többek közt baráti v i 
szony fűzte gróf Batthyány Lajos 
első magyar miniszterelnökhöz. 

Batthyány vendégként meg
fordult az Ostffy-kastélyban. É j 
szakai fekvőhelyet Batthyány-dí-
ványnak nevezték. (Az utódok 
birtokában ma is megvan ez a 
fekhely.) Ostffy Sándor harcolt a 
bányavárosoknál és a szolnoki 
csatában. Szolnoknál megsebe
sült a homlokán, és a bal lábát is 
átlőtték. A világosi fegyverletétel 
után Olaszországba került, har
colt Garibaldi seregében Verona 
és Bcrgamon dombjain. Velencé
ben vetette le a katonaruhát, és 

Készüljünk együtt 
a szabadságharc 150. évfordulójára! 

A Kemenesaljái Művelődési Központ rajzpályázatot hirdet az 
1848/49-cs forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmá
ból. Két kategóriában lehet pályázni: 

1. kategória: 13-14 évesek, ő k az 1848/49-es forradalom és sza
badságharc eseményeit jeleníthetik meg bármilyen technikával ma
ximum A/3 méretű rajzlapon. 

2. kategória: 15-18 évesek. Arcok 1848-49-ből címmel portrékkal 
pályázhatnak maximum A/3-as rajzlapon. 

Az alkotásokat a K M K címére kell eljuttatni 1998. március 9-éig. 

utána tért haza, amikor a hazai 
viszonyok ezt lehetővé tették. 

Horvá th Elek (1822-1876) 
csöngői földbirtokos fiatal jo 
gászként éli át a 48-as forradal
mat és szabadságharcot. Katoná
nak áll, s a szomorú emlékű v i 
lágosi csatamezőn már százados. 

Görgey parancsát megtagadva 
a nemzeti színű selyemzászlót 
derekára csavarva menekül, hogy 
e szent ereklyét megtartsa. E l 
árulták, elfogták, nyolc év bör
tönre ítélték. Több évi rabosko
dás után szabadult, s a politikai 
élet enyhülésével újra közéleti 
szerepet vállalt. Celldömölkön 
főszolgabíró lett (1860-68), 
majd több cikluson át a közigaz
gatási terület országgyűlési kép
viselője. Nevéhez fűződik Cell
dömölk fejlődésének megalapo
zása. Celldömölkön utca Őrzi ne
vét, sírja a csöngei temetőben a 
ravatalozóval szemben áll fekete, 
márvány síremlékkel. 

Egykori kastélya a már lebon
tott csöngei óvoda épülete volt. 
Itt lakott haláláig leánya. Özv. 
Molnár Gáborné, akit a faluban 
még méltóságos asszonyként 
(„méltó...") emlegetnek. 1945-
ben a bevonulás áldozata lett. 

Guó th Ferenc (1824-1859) 
lelkész szintén a csöngei temető
ben nyugszik. Lelkészi feladat
körét 1844 és 1859 között látta 
el. Sírját benőtte a fű, egyes for
rások Guóth Emília mellett (csa
ládtag) említik. 

1848-ban tábori lelkész lesz. A 
kaszás, vasvillás felkelők élére 
állva Sárvárnál visszafordítja a 
támadó osztrák egységet. A bu
kás után tettéért először halálra 
ítélik, később felmentik, mivel 
kitudódik, hogy a harcok idején 
Celldömölkön a nép dühétől 
megmentett egy ottrekedt császá
r i katonát. 

Az utókor számára örök rejtély 
marad, hogy végül miféle meg-
hasonulás, lelki gyötrelem sodor
ta az öngyilkosságba. 1859. júni
us 29-én a Szunyogér - akkor 
még mély vízként ismert - tóba 
vetette magát. 

Nevüket Őrizze az emlékezet! 
Balogh ErnŐ ny. tanár 

F I G Y E L E M ! 
A Cel ldömölkön műkö

dő civil szervezetek, ku l tu 
rál is és spor tegyesüle tek , 
művészet i csoportok feb
r u á r végéig a d h a t j á k be 
esetleges t ámoga tá s i igé
nyeiket az ö n k o r m á n y z a t 
hoz. 

Az erre a cé l ra fordí tha
tó pénzke re t ez évben Is 
csak szűkös lehetőségeket 
biztosít , ezér t csak azok a 
pá lyáza tok t á m o g a t h a t ó k , 
amelyek el fogadható prog
ram, tevékenység megva
lósí tásához ké r ik az önkor 
mányza t i hozzá já ru lás t , i l 
letve ka r i t a t í v célokat szol
gá lnak . 

Irodalomórák idősebbeknek és haladóknak - másodszor 
Második találkozójukat tartot

ták a Krcsznerics Ferenc Könyv
tárban február 9-én az Iroda
lomórák idősebbeknek és hala
dóknak elnevezésű sorozat hall
gatói. A Kemenesaljai Berzsenyi 
Asztaltársaság által életre hívott 
„szabadegyetem" foglalkozásá
nak címe a Vagabundok, tékozló 
fiúk volt.-

Kiss Zsuzsanna tanárnő elő

adása előtt Dörnyei Lászlóné , a 
Kemenesaljai Berzsenyi Asztal
társaság vezetője megemlékezett 
a társaság tízéves munkájáról, 
mivel ezekben a napokban volt 
az. egyesület tizedik „szüle
tésnapja','. 

A tanárnő a számos vagabund 
művész közül kettőt ragadott ki 
a téma megfelelő megvilágításá
hoz. Először Bosch: Tékozló fiú 

című festményét elemezte, és 
ezen keresztül a középkori művé
szet szinte teljes szimbólum vilá
gát prezentálta. Általában a kö
zépkor világáról szólva elmond
ta, hogy egyáltalán nem olyan 
sötét volt ez az időszak, mint 
ahogy azt bemutatni igyeksze
nek, csak teljesen más szimbólu
mokkal operáltak, mint ma. 

Előadása második részében a 

világirodalom egyik legnagyobb 
alakjával, Villonnal foglalkozott. 
Életútja ismertetése után számos 
kiváló Faludy-átköltéssel illuszt
rálva a teljes villoni-életművet 
megismerhettük. 

A következő foglalkozáson 
Csáth Géza, a huszadik század 
egyik vagabund írójának életpá
lyája kerül terítékre. 

Gy. G. 
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Ot párt képviselőjelöltjének neve már ismert 
Egy oldal ingyenes bemutatkozási lehetőség a pártoknak 

Lapzártáig öt párt képviselő-jelöltjeinek 
személye vált ismertté. Eszerint a május 10-
én megtartandó parlamenti választáson a 4. 
számú (Celldömölk-Sárvár) választókerület
ben a FIDESZ-Magyar Polgári P á r t és a 
Magyar Demokrata F ó r u m Kovács Feren
cet, a fiatal demokraták megyei szevezetének 
elnökét, a Magyar Demokrata N é p p á r t dr. 
Gömbös Ferenc jánosházi fogorvost, a párt 
megyei elnökét, a Magyar Szocialista P á r t 
Szabó Lajos jelenlegi országgyűlési képvi
selőt, a M u n k á s p á r t pedig Hódi Miklóst , a 
rábapalyi alapszervezet titkárhelyettesét in
dítja képviselő-jelöltként. 

Felhívjuk a jelöltek figyelmét, hogy a ko
rábbi választások gyakorlatának megfelelően 
az Új Kemenesalja tulajdonosa és kiadója, a 
Celldömölki Polgármesteri Hivatal ingyen 
felajánl egy teljes újságoldalt minden egyes 
jelöltnek programja, illetőleg saját személye 

bemutatására. A bemutatkozó cikkeket ter
mészetesen nem lapunk munkatársa, hanem 
az illető jelölt, illetve kampány stábjának va
lamelyik tagja írja, így annak tartalmáért 
szerkesztőbizottságunk felelősséget nem vál
lal. 

A kampánycikkeket egyidőben. a lapstruk
túra kívánalmainak megfelelő elhelyezéssel 
és sorrendben az Új Kemenesalja április 23-
án megjelenő számában közöljük. Azért nem 
május 7-én, mert az, újságot - kéthetente meg
jelenő lap lévén - a választást megelőző na
pon, tehát a kampánycsend idején is terjesz
tik, így annak mentesnek kell lennie minden
féle kampánytevékenységtől. Mindezen meg
fontolások szerint a választás második fordu
lója előtt, május 21-én megjelenő lapszá
munkban sem tudunk kampánycikkeket kö
zölni. Az éves megjelenési rend változtatása 
nélkül tehát csak a már említett április 23-ai 
szám tudja fogadni a választással kapcsolatos 

közleményeket. Ezeket a nyomdai átfutás mi
att legkésőbb április 14-én délelőtt 10 óráig 
kérjük eljuttatni a kiadó címére, a polgármes
teri hivatalba Molnár Gábor szakreferenshez. 
A később leadott cikkeket nem tudjuk elfo
gadni. 

Az április 23-ai, illetőleg az azt megelőző 
lapszámokban fizetett hirdetés formájában 
természetesen az ingyen kínált oldalnyi ter
jedelem mellett további közlemények is meg
jelentethet ők. A hirdetés díjait lapunkban 
rendszercsen meg lehet találni. 

A szerkesztőbizottság fenntartja magának 
a jogot, hogy a kampánygyűlcsekről és más 
politikai rendezvényekről a választást meg
előzően - ugyancsak a korábbi gyakorlat sze
rint - b e l á t á s a szerint közöljön tudósítást, tö
rekedve természetesen arra, hogy a jelöltek 
és pártjaik egyenlő esélyt kapjanak a megszó
lalásra. 

A Szerk. 

Harminc éves a Fény együttes 
A 30 és 70 év közöttiek közül 

- akik szeretnek, szerettek tán
colni, mulatni - valószínűleg ke
vesen vannak Celldömölkön és 
széles környékén, akik ne ismer
nék a Fény együttest. Mikor is 
alakultak? Nehéz volna megálla
pítani. Egy biztos: a harmincadik 
évüket betöltötték. Először meg 
névtelenül játszottak. Később 
megnyílt a Fény eszpresszó, ami
nek megnyitóján ők játszottak. 
Ekkor jött az ötlet - az egyik régi 
tag, Bárdosi László emlékezete 
szerint Jeney Imrétől - , hogy fel
veszik a „Fény" nevet. 

Az együttes megalakítója, ve
zetője és csupaszív mindenese a 
ma már 60. évéhez közeledő Ka
pui Gyula. Azt mondja, a régi 
együttesből ketten vannak: Bár
dosi László és Ő. A harminc év 
alatt a tagok cserélődtek, de soha 
nem nézeteltérések miatt. Ho
gyan is állt fel az első csapat? 
Mindenki másként emlékezik. A 
vezető. Kapui Gyula egy Bárdosi 
László (piszton) Jeney Imre 
(csörgő). Kapui Gyula (szaxo
fon). Koloszár Éva (tangóharmo
nika), Szcmenyei Károly (dob) -
összetételű együttesre emlékszik. 
A régi zenésztárs, Papp Zoltán 
Balatoni Zol tán-Heim Géza-Ka
pui Gyula-Kovács János-Papp 
Zoltán összetételű „csapatot" 
említ, legalábbis úgy emlékszik, 
hogy ebben az összeállításban 
játszottak legtovább. Papp Zol 
tán megemlíti, hogy annak idején 
Bárdosi László új színt hozott a 

zenekarba. Addig jobbára hallás 
után játszottak. László viszont 
mindent lekottázott, így precí
zebb, igényesebb lett a zenélé
sük. 

- Katonaként Lentiben egy 22 
tagú hivatásos zenekarban ját
szottam. Ott tanultam meg a kot
tázási, a kottaolvasást, a precíz
séget. Amikor hazajöttem és 
Gyuláék közé kerültem, ők is ve
vők voltak az igényesebb mun
kára - igazolja az előző állítást 
Bárdosi László. - Az igazság az, 
meg akartuk mutatni, hogy mi is 
értünk az akkori „modem" zené
hez. Úgy érzem, sikerült is bebi
zonyítanunk - mondja. 

- Akkoriban a Griffbcn volt a 
kultúrotthon, ahol sok zenés ren
dezvény volt. Talán az ötórai tea 
volt a leglátogatottabb. Öröm 
volt ott zenélni a rengeteg fiatal
nak. Persze akkor még mi is fia
talok voltunk - fűzi tovább a 
gondolatot a most ötven éves 
Bárdosi. 

- Azok voltunk bizony, és jár
tuk a környéket - mondja Papp 
Zoltán, aki az egyik leghűsége
sebb társa volt Kapui Gyulának. 
Legtöhbször kerékpáron, de volt 
úgy is, hogy lovasszánon men
tünk játszani. Ránk mindig lehe
tett számítani, akárhova kellett 
menni. Játszottunk mi a főváros
ban is lakodalomban. Le is akar
tak bennünket szerződtetni. Sze
gedre is hívtak minket. Gyula 
benne is lett volna, de végül is 
maradtunk. Ma már nem ját

szom közöttük, de azóta is élek-
halok a zenéért. Kapui Gyuszi 
ma is a legjobb barátom. Ha 
összefutunk, a második mondat
ban már biztos a zenéről beszé
lünk. 

Kapui Gyula 15 éves korában 
került kapcsolatba a zenéléssel, a 
vasutas zenekarban. Mint mond
ja, pozános szeretett volna lenni, 
de az a hangszer nem akart meg
szólalni neki, így klarinétos lett 
belőle. Aztán következett a nagy 
„szerelem", a szaxofon, amin az
óta is játszik. 

A régi zenekarból ő é s Bárdosi 

László ma is tagja az együttes
nek. Rajtuk kívül az ifjabb Bár
dosi László, és még két tehetsé
ges fiatal, Szentgyörgyi Amold 
és Varga István alkotja a jelen
kori Fény együttest, amely már
cius 21-én este 7 órakor jubileu
mi bált tart a Szakmunkásképző 
intézet aulájában. A zenekarban 
néhány taktus erejéig fellépnek a 
régi zenekari tagok, azok is, 
akiket esetleg most nem emlí
tettünk. Mindenkit nagy-nagy 
szeretettel várnak a rendezvény
re. 

Völgyi L . 
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Jelentős változások a munkaerőpiacon 

Sárvár „elszívja" a szakképzetteket 
A közeljövőben több nagyobb 

beruházás várható Celldömölkön 
és környékén. A Styl Ruhagyár Rt. 
varrodát nyit a városban; Csönge 
határában négy üzemcsarnok épül. 

/ MÁRVÁNY \ 
MUNKARUHA, 

CSEMPE, JÁRÓLAP 
KISKERESKEDÉS 

Celld., Mikes K. u. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék, járólapok 
széles választéka. 

Fürdőszoba-berendezések, 
szaniterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, 

járó lap rag asztok. 

Szeretette/ várjuk 
\ kedves i 
i\ vásárlóinkat! h 

amelyekben többek között hnylcre-
ket gyártanak majd; a Cellcomp 
Kft. pedig új üzemcsarnokot emel. 
A munkaerőpiacon tehát jelentős 
változások várhatók; több százan 
juthatnak munkához az űj létesít
ményekben. A Vas megyei Mun
kaügyi Központ celldömölki kiren
deltségének vezetőjét, Soós Feren
cet a megváltozott viszonyokról 
kérdeztük. 

- Négy nagy varroda működik a 
városban. A szakképzett dolgozók 
tekintetéhen munkaerőhiány mu
tatkozik. Elsősorban a családi 
problémák miatt kritikus a helyzet. 
Télen 6,5 százalékos volt a munka
nélküliség Celldömölkön, 848-an 
voltak munkanélküliek. A tavasz 
beköszöntével azonban ez a lét
szám jelentősen csökkenni fog. 
Építőipari cégekhez, erdészeti 
munkákhoz, valamint a fent emlí
tett vállalatokhoz közvetítjük ki az 
embereket. A csöngci beruházás a 
jövő évben befejeződik. Az érintett 
cég 100 fős igényét jelezte. 

- Milyen ével zártak? 
- 1997-ct eredményesen zártuk; 

a munkanélküliség jelentősen 
csökkent, 7,5-ről 6-6,5 százalékra. 

Ez 800 900 fős létszámot jelent. 
Celldömölk és még 27 település 
tartozik a körzetünkbe. A regiszt
ráltak 65 százaléka férfi, ezért is 
örülünk a férfi munkaerőpiac fel
lendülésének. A munkanélküliek 
többsége olyan problémákkal 
küzd, amelyek megakadályozzák 
őket a tartós munkavégzésben. Az 
idén indul egy program, amellyel 
biztosítani akarjuk, hogy a csök
kent munkaképességű munkaválla
lók az adott helyzetüknek megfele
lő munkakörbe kerülhessenek. 
Nagy konkurenciát jelent szá
munkra Sárvár, mert a szakképzett 
munkaerőt jelentős mértékben „el
szívja" a városból. Ezért sokszor 
előfordul, hogy a kirendeltség nem 
tudja kiközvetíteni az igényelt 
munkaerőt. 

A legfrissebb munkaügyi hírek
hez tartozik, hogy a Cellcomp Kft. 
újabb, 100 fős csarnok építését ter
vezi. Betanított munkásokat keres
nek. 

A közeljövőben tehát közel 300 
munkahely keletkezése várható, 
ami a munkanélküliek számának 
jelentős csökkenésével jár. 

V. T . 

Mit vétett 
szegény tábla? 

A felvételen látható - nem is olcsó -
közlekedési tábla Celldömölk és Al
sóság között található, a téglagyári tó 
környékén. Az elmúlt évben még tá
jékoztatta az arra közlekedőket. Úgy 
szilveszter táján aztán erös kezek 
megdöntötték szegényt, s azóta így 
búslakodik. Valóban nincs senki, aki 
visszaadná régi büszkeségét? 

völgyi 

Központi orvosi ügyelet 

25. szerda 
26. csütörtök 
27. péntek 
28. szombat 

1. vasárnap 
2. hétfő 
3. kedd 
4. szerda 
5. csütörtök 
6. péntek 
7. szombat 
8. vasárnap 
9. hétfő 

10. kedd 
11. szerda 
12. csütörtök 
13. péntek 
14. szombat 
15. vasárnap 

F E B R U Á R 
Dr. Ádám Ilona 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Gonda Péter 
Dr. Kovács Zoltán 

M Á R C I U S 
Dr. Mesterházy Gábor 
Dr. Sükösd Éva 
Dr. Nagy János 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Gayer Tatjána 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Szabó Ildikó 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Nagy János 
Dr. Szabó Ildikó 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Gonda Péter 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kovács Zoltán 

Hajba Dezsőné 
Marton Istvánné 
Körhöczné K . Izabella 
Hajba Dezsőné 

Novozánszky Ferencné 
Hajba Dezsőné 
Tompa Kálmánné 
Novozánszky Ferencné 
Hajba Dezsőné 
Tompa Kálmánné 
Hajba Dezsőné 
Novozánszky Ferencné 
Hajba Dezsőné 
Tompa Kálmánné 
Novozánszky Ferencné 
Hajba Dezsőné 
Tompa Kálmánné 
Marton Isvánné 
Tompa Kálmánné 

Költözik az orvosi ügyelet 
A Z ORVOSI Ü G Y E L E T 

1998. FEBRUÁR 27-ÉN PÉNTEKEN D U . 16 ÓRÁTÓL 
ÚJ HELYÉN, 

A CSONT VÁR Y-PATTKA É P Ü L E T É B E N 
KIALAKÍTOTT RENDELŐBEN K E Z D I MEG MUNKÁJÁT. 
A RENDELŐT AZ ÉPÜLET MÖGÖTTI PARKOLÓ FELŐL 

LEHET MEGKÖZELÍTENI 
AZ ÜGYELET TELEFONSZÁMA: 95/423-742 

16. hétfő Dr. Gayer Tatjána 
17. kedd Dr. Nagy János 
18. szerda Dr. Sükösd Éva 
19. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna 
20. péntek Dr. Mesterházy Gábor 
21. szombat Dr. Pánykó Magdolna 
22. vasárnap Dr. Sükösd Éva 
23. hétfő Dr. Ádám Ilona 
24. kedd Dr. Nagy János 
25. szerda Dr. Kovács Zoltán 
26. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna 
27. péntek Dr. Schrott Olga 
28. szombat Dr. Kovács Zoltán 
29. vasárnap Dr. Gonda Péter 
30. hétfő Dr. Kovács Zoltán 
31. kedd Dr. Nagy János 

Novozánszky Ferencné 
Hajba Dezsőné 
Tompa Kálmánné 
Hajba Dezsőné 
Novozánszky Ferencné 
Marton Istvánné 
Hajba Dezsőné 
Novozánszky Ferencné 
Hajba Dezsőné 
Tompa Kálmánné 
Novozánszky Ferencné 
Tompa Kálmánné 
Hajba Dezsőné 
Tompa Kálmánné 
Novozánszky Ferencné 
Hajba Dezsőné 

S Z A K R E N D E L É S E K 
Szemészet 

Vezetője: dr. Gát i Éva alorvos, szemész szakorvos. 
Rendelés ideje: 

HÉTFŐ 8.30-14.30 
KEDD 8.30-15.30 
SZERDA 8.30-14.30 

(minden páros héten szakmai nap miatt a rendelés szünetel) 
CSÜTÖRTÖK 8.30-14.30 
PÉNTEK 8.30-13.30 

Psychiá t r ia 
Vezetője: dr. Tó th Katal in psychiáter adjunktus 
Rendelés ideje: mindennap 8-14 órá ig 
(minden második és negyedik hét péntekén szakmai továbbképzés 

miatt a rendelés szünetel.) 
Bőrgyógyászat 

Vezetője: dr. Molná r I ldikó bőrgyógyász adjunktus 
Rendelés ideje: Hétfő 8-14 óráig 

Szerda 8-14 óráig 
Csütörtök 8-14 óráig 
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Reklám a természetközeli életmódnak 

Elkelt a Bagolyvár 
Celldömölk Város Önkor

mányzata árverést hirdetett meg 
a Sághegyen fekvő (488 m hasz
nos területű) épületre - a Bagoly
várra - és a hozzá tartozó földte
rületre. A kikiáltási ár 2,5 millió 
forint volt, a bánatpénzt pedig 250 
ezer forintban állapították meg. 

A polgármesteri hivatal tár
gyalótermében hárman licitáltak 
az ingatlanra, a „versengést" 
Dobson né Vida Zsuzsanna, az 
önkormányzat vagyonügyi szak
referense vezette. Ám még az ár
verést megelőzően kisebb bo
nyodalom adódott, ugyanis az 
ENIEM FolkMcd Center Kft . 
ügyvezetője, Lugovcov Alex 
nem tudta felmutatni igazolását 
arról, hogy cége nevében licitál
hat. Mivel hivatalosan nem ma
gyar állampolgár (bár 17 éve át
települt Magyarországra és állan
dó lakhatási engedélye van), ma
gánszemélyként sem pályázha
tott volna az ingatlan megvételé
re. Szita Antal magánvállalkozó 
mentette meg a helyzetet, aki fel
ajánlotta, hogy Lugovcov Alex 
nevében licitál. 

Ez a rövid huzavona szinte to
vább tartott, mint maga az árve
rés. 200 ezer forint volt a licitlép
cső, és a 3. emelés után (3,1 m i l 
lió forintnál) már új gazdára ta
lált a Bagolyvár, az E N I E M 
FolkMed Center Kft . működtet
heti, amennyiben 8 napon belül 
kifizetik a vételárat. 

Lugovcov Alcxszel az épület 
további sorsáról beszélgettünk. 

- A természetgyógyászat ma
gisztere vagyok - mondta Lu

govcov Alex. - Hontalan, amire 
büszke vagyok, mert az ember a 
Földnek, a Természetnek és az 
Istennek egy része, és az állam
polgársági hovatartozás csupán 
az ember által kitalált dolog, 
vagyis politikai kérdés. És ne
kem ahhoz semmi közöm! Egy 
társaság megalapításán dolgo
zom, amelyet „Új földiek Társa
ságának" neveztünk el. Az embe
riség ma már oda jutott, hogy 
egyre közelebb kerül a szakadék 
széléhez. Hiszem, hogy amit 
Nostradamus leírt, az mind való
ra válhat egyszer, ha így élünk 
tovább. A Harmadik Szem című 
újságban írtam arról, hogy 
pesszimista jövendölései sorra 
beigazolódtak. Ez is figyelmeztet 
bennünket: az embereknek le 
kell állítaniuk azokat a tevékeny
ségeket, amelyekkel megrontják 
a Földet. 

Az „Üjföldieknek" az lenne a 
feladatuk, hogy tudatosítsák az 
emberekben a probléma súlyát és 
közösen megoldást találjanak a 
Földet fenyegető veszély elhárí
tására. 

- Miért éppen a Sághegyet 
szemelték ki erre a célra? 

— Mert ideális környezetet, 
harmonikus, nyugodt körülmé
nyeket szeretnénk teremteni 
munkánkhoz; ezeknek a követel
ményeknek a Sághegy tökélete
sen megfelel. A társaságnak bár
ki tagja lehet; egyszerű emberek 
és tudós szakértők egyaránt. 
Mindazok, akik úgy gondolják, 
hogy az embernek alkalmazkod
nia kell a természet törvényeihez 

és nem átalakítania azokat saját 
gondolkodása szerint. Alapítótag 
például Galperin J. G. profesz-
szor. az Orosz Tudományos Aka
démia tagja. Az egész világon el
ismerik tudását. Oroszországban 
az ő felügyelete alatt áll a termé
szetgyógyászat. Társaságunk 
tagja még egy neves angol termé
szetgyógyász is, valamint egy 
olasz természettudós, aki újság
cikkeiben az UFÓ-jelenségekkel 
foglalkozik. Az Egyesült Álla
mokban működő természetgyó
gyászati intézet is érdeklődik 
irántunk, mivel szeretnének részt 
venni a munkánkban. Ezen kívül 
japán, nemet, francia, brazil tu
dósok és más országok szakem
berei is részt vesznek majd az 
„Üjföldiek Társasága" munkájá
ban. 

-Miből áll majd a tevékenysé
gük? 

- A fent említett urak előadá
sokat tartanak majd, amelyeket 
bárki meghallgathat, aki felelős
seget érez a saját sorsa iránt. Úgy 
vélem, hogy az ember viselkedé
sét, az éleihez való viszonyát 

alapvetően befolyásolja az élet
mód. Az egyik fontos feladatunk 
tehát az lenne, hogy „reklámoz
zuk" a természetközeli életmó
dot. Ezen belül is a leghangsú
lyosabb szerepe az étkezésnek 
van, ugyanis táplálkozásunk m i 
nősége a test minden részén érez
teti hatását. A betegségeket csak 
életmódunk megváltoztatásával 
kerülhetjük el, ám ügyelni kell a 
fokozatosságra és nem árt, ha 
hozzáértők véleményét is kikér
jük. Szívesen látnék tagjaink so
rában Magyarországon praktizá
ló természetgyógyászokat, és 
azokat is, akik az új törvény kap
csán vezető pozícióba kerültek 
ezen a szakterületen. (Aki esetleg 
részt akar venni a programban, az 
jelentkezhet nálam a következő 
telefonszámon: 06-30/212-169.) 
Magyarország az elsők között 
van a világon, ahol törvényt al
kottak a természetgyógyászat 
szabályozására. A magyarok át 
tudják majd adni tapasztalataikat 
a többi országnak. 

Verrasztó T. 
Fotó: Völgyi 

Árkolnak és „temetnek"... 

...árkolnak és „temetnek". Jó egy éve már, hogy ez a kép tárul Celldömölk 
polgárai elé, miközben a várost járják. Gázvezeték, telefonkábel, csatorná
zás... Felvételünk idején éppen egy meghibásodott villamossági kábelt cserél
nek ki a Sági utcában, annak az utómunkálatait végzik. 

A könyvtárban még kapható 
Jelenleg Hargitai József: Emberközelben c ímű gyűjteményes k i 

adványa (1400 forint) és az így k e z d ő d ö t t a celldömölki gimnázi
um egykori tanárainak és öregdiákjainak visszaemlékezéseiből ösz-
szeállított könyv (800 forint) vásárolható meg az intézmény ruhatá
rában. 

A G R O E N - T A 
M E Z Ő G A Z D A S Á G I G É P A L K A T R É S Z S Z A K Ü Z L E T 

M T Z , I F A , Z E T O R , T Z - 4 K , a lka t részek , c sapágyak , 
szimeringek, ékszíjak, a k k u m u l á t o r o k k a p h a t ó k . 
Kedvező árak, gyors alkatrészpótlás. 

Celldömölk, Nemesdömölki u. 2. 
Tel.: 06/60/376-768. 

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 
Hétvégi ügyelet, telefonügyeiét: 06/60/376-768 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 
3/1998. (I. 28.) sz. rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális e l lá tásokról , 
valamint a gyermekjólét i szolgálatról és a gyermekvéde lmi 

t ámoga tá sokró l 

Celldömölk Város Önkormányzatának Kép viselő-testülete a szo
ciális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi FII. tv., 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi X X X I . tv. felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatok
ról szóló 1990. évi L X V . tv. 16. § (1) bekezdésében biztosítóit jog
körében az alábbi rendeletet alkotja: 

I . Fejezet 
Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K 

A rendelet célja 

1.1 
E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése, megőr

zése és a gyermekek védelme érdekében meghatározza Celldömölk 
Város Önkormányzata által biztosított egyes szociális és gyermekvé
delmi ellátások formáit, szervezetét, a szociális cs gyermekvédelmi 
ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének ga
ranciáit 

A rendelet ha t á lya 

2. § 
1. A rendelet hatálya 
a) Celldömölk Város közigazgatási területén állandó és - a pénz-

beni ellátások kivételével - legalább 3 hónapja bejelentett tartózko
dási hellyel rendelkező rászoruló magyar állampolgárokra, 

b) a 6. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések tekintetében azokra 
a rászoruló személyekre, akiknek életét, testi épségét a megfelelő 
ellátás elmulasztása veszélyeztetné, 

c) az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendel
kező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként 
elismert Celldömölkön élő személyekre, 

d) a hajléktalan személyre rászorultság esetén, amennyiben Cell
dömölkön tartózkodik, 

c) a Kemenesaljái Egyesített Kórház Intaházai Szervezeti Egysé
gének Szakosított Szociális Részlegét illetően a Vas megyében élő, 
állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, az állandó 
tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándo
rolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert Vas 
megyében elő személyekre, továbbá - Celldömölk Város Képviselő
testülete és a Vas Megyei Közgyűlés 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
zolványai rendelkező bevándoroltakra és a magyar hatóságok által 
menekültként elismert személyekre terjed k i . 

(2) A rendelet tárgyi hatálya a város közigazgatási területen talál
ható és az önkormányzat fenntartásában működtetett személyes gon
doskodást nyújtó Népjóléti Szolgálatra és rendeletben biztosított szo
ciális ellátási formákra terjed k i . 

(3) A rendelet hatálya nem terjed k i a gyermekek napközbeni el
látását biztosító bölcsődei, óvodai és iskolai napközi otthoni intézmé
nyekre. 

El já rás i szabá lyok 

3. § 
(1) A szociális ellátás iránti kérelmet - ha e rendelet másként nem 

rendelkezik - szóban vagy írásban a Polgármesteri Hivatal Közigaz
gatási Osztályához, az alsósági városrészt érintő ügyekben - kivéve 
a köztemetést - az alsósági kirendeltségre kell benyújtani. 

A kérelemhez - a magasabb szintű jogszabályokban előírtakon 
kívül - mellékelni kell az egyes ellátási formákhoz e rendeletben 
külön is előírt igazolásokat. 

(2) Amennyiben a kérelmező a szükséges igazolásokat felhívás 
ellenére a megfelelő határidő alatt nem pótolja, a kérelmet el kell 
utasítani vagy az eljárást meg kell szüntetni. 

(3) A kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles saját maga, illetve 
családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól igazolást csatolni. Ha jóvé 
delmi viszonyai más szerv által történő igazolására rúnes mód, vagy 
jövedelme nem mérhető, adóköteles jövedelmére vonatkozóan köteles 
büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni. 

(4) A jövedelmi viszonyok igazolásánál irányadó időszak: 
- havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetében a kérelem 

benyújtását megelőző 3 hónap, 
- egyéb jövedelem esetéhen a kérelem benyújtását megelőző egy 

év, 
- nyugdíjasok esetében 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény, 
- a gyermekvédelmi törvény hatálya alá eső támogatások esetén a 

jövedelemszámításnál irányadó időszak - ha a törvény másként 
nem rendelkezik - a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek
nél a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapot, egyéb jövedel
meknél pedig az 1 évet nem haladhatja meg. 

(5) Ha a jogosult jövedelmi és vagyoni viszonyairól valótlan adatot 
közöl vagy a szociális ellátást biztosító szervet egyéb módon megté
veszti, köteles az ellátást - az 1993. évi IH. tv. 17. §-ban, illetve az 
1997. évi X X X I . tv. 133. §-ban meghatározottak szerint - visszafi
zetni. A szándékosan jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszafizetése 
nem mentesít az egyéb (büntető, szabálysértési) felelősségrevonás 
alól. 

(6) A bentlakásos ápolást-gondozást igénylő szakosított szociális 
ellátások esetében a beutalás joga a helyi önkormányzatokat illeti 
meg. amelynek során a következő szakvéleményeket kötelesek be
szerezni: 

a) intézményi gondozást igénylő személynek a beutalás előtt orvosi 
vizsgálaton 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 rászoruló 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 visszavonására, mó
dosítására, 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 szevnek írásban kell előterjeszteni kérelmét, 

c) a soron kívüli beutalás, illetve a soron kívüli elhelyezés indoka 
elsősorban az életkörülmények oly mértékű rendezetlensége, amely 



9 1998. FEBRUÁR 26. ÚJ K E M E N E S A L J A 

szerint a beutalást kérő", az ellátást igénylő" 24 órás felügyeletét sem 
hozzátartozó, sem házi gondozás vagy egyéb ápolási-gondozási for
mában sem tudják biztosítani, rendszeres gyógyintézeti kezelést nem 
igényel, de a beutalást igénylő élete veszélyeztetve van. 

4.§ 
(1) A szociális igazgatási ügyek előkészítése, valamint a döntések 

végrehajtása - a személyes gondoskodást nyújtó egyes intézményi 
ellátások kivételével - a közigazgatási osztály, az alsósági városrész
ben az alsósági kirendeltség feladata. 

Az előkészítő és végrehajtást szervező munkára az államigazgatási 
eljárás általános szabályairól szóló módosított 1957. évi I V . tv. elő
írásait kell alkalmazni azzal, hogy a kérelmező szociális körülményei
ről szükség szerint környezettanulmányt kell készíteni. 

(2) A megállapított gyermeknevelési támogatás és a munkanélkü
liek jövedelempótló támogatása, illetve az időskorúak járadéka meg
határozott összegének - a Népjóléti Szolgálat előzetes elszámolása 
alapján - továbbá a rendszeres gyermekvédelmi támogatás állami 
költségvetésből történő visszaigénylése a Polgármesteri Fíivatal Pénz
ügyi Osztályának feladata. 

(3) A pénzbeli ellátások megállapításáról szóló határozat 1 példá
nyát meg kell küldeni a Népjóléti Szolgálatnak - kivéve a rendszeres 
és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást megállapító határozatot, 
melynek 1 példányát a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának 
kell átadni - az ellátás folyósítása, a járulékok levonása, átutalása és 
a szükséges nyilvántartó lapok kiállítása végett. 

(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, 
időskorúak járadéka, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, krízis-
segély esetén a polgármestert, 

b) ápolási díj, átmeneti segély, kamatmentes szociális kölcsön és 
közgyógyellátás esetében a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, 

c) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás eseten a Közművelődési , 
Oktatási, Gyámügyi és Sport Bizottságot, 

d) átmeneti segély, kamatmentes szociális kölcsön, illetve rendkí
vüli gyermekvédelmi támogatás esetén - az alsósági és izsákfai la
kosságot érintően - a részönkormányzatokat. 

n. Fejezet 
A szociális ellátás formái és feltételei 

5.5 
(1) Az önkormányzat a rászorultságtól függően igénybe vehető 

ellátások körét az alábbiakban állapítja meg: 
A) Pénzbeli ellátások: 
a) munkanélküliek jövedelempótló támogatása 
b) ápolási díj 
c) temetési segély 
d) átmeneti segély 
e) kamatmentes szociális kölcsön 
1") rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
g) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
h) rendszeres szociális segély 
i) időskorúak járadéka 
B) Természetbeni ellátások: 
a) lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás 
b) köztemetés 
c) közgyógyellátás 
d) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
c) lakbértámogatás 
C) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 
I . Alapellátás: 
a) étkeztetés 
b) házi segítségnyújtás 
c) gyermekjóléti alapellátások: 

- gyermekjóléti szolgálat 
- gyermekek napközbeni ellátása 
- gyermekek átmeneti gondozása 

d) családsegítés 
//. Szakosított ellátás: 

a) nappali ellátás: 
- idősek klubja (Népjóléti Szolgálat) 

b) átmeneti ellátás: 
- gondozóház (Népjóléti Szolgálat) 

c) bentlakásos ápolást-gondozást nyújtó szociális ellátás. 
- Szakosított Szociális Részleg (Kemenesaljái Egyesített 

Kórház Intaházai Szervezeti Egysége) 

1TJ. Fejezet 
Szociális rászorultságtól függő pénzben! ellátások 

6. § 
(1) Szociális rászorultságtól függő pénzbeni ellátás - a (2)-<3) 

bekezdésben foglaltak kivételével -k i zá ró lag celldömölki lakóhellyel 
rendelkezőnek, illetve Celldömölkön tartózkodó hajléktalan szemé
lyeknek nyújtható. 

(2) Ideiglenes intézkedésként - lakóhelytől függetlenül - az arra 
rászoruló is jogosult pénzbeni ellátásra, akinek életét, testi épségét 
annak hiánya vagy késedelme veszélyeztetné. 

(3) Ideiglenes intézkedésként a pénzbeni ellátások közül csak egy
szeri átmeneti segély nyújtható. Az ellátás biztosítása esetén a rá
szoruló állandó lakóhelye szerint illetékes önkormányzattól az átme
neti segély összegének visszafizetése iránt haladéktalanul intézkedni 
kell. 

Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 

7. § 
(1) A jövedelempótló támogatást a kérelem benyújtását követő 

naptól kell megállapítani, amennyiben a megállapodás törvényi fel
tételei fennállnak. 

(2) A jövedelempótló támogatás megállapítása, megszüntetése, i l 
letve szüneteltetése esetén - ha töredékhónap keletkezik - napi támo
gatási Összeget kell megállapítani, melynek összege a havi ellátás 
harmincad része. 

(3) A megállapított támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig' 
kell folyósítani. 

Rendszeres szociális segély 
8. § 

(1) A rendszeres szociális segélyt a kérelem benyújtását követő 
naptól kell megállapítani, amennyiben a megállapítás törvényi felté
telei fennállnak. 

(2) A rendszeres szociális segély megállapítása, megszüntetése, 
illetve szüneteltetése esetén - ha töredékhónap keletkezik - napi tá
mogatási összeget kell megállapítani, melynek összege a havi ellátás 
harmincad része. 

(3) A megállapított támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig 
kell folyósítani. 

(4) A rendszeres szociális segélyben részesülő részére kifizetett 
segély összegét a segélyezett halálakor hagyatéki teherként az ille
tékes közjegyzőnél be kell jelenteni, amennyiben haláláig rendszeres 
szociális segélyben részesült, feltéve, ha olyan ingatlan vagyont ha
gyott hátra, amelyből az ellátás egészben vagy részben fedezhető. 

(5) A törvényben foglaltak alapján megállapítható rendszeres szo
ciális segély folyósításának feltétele - a szociális törvény 37/A § (1) 
bek. c) pontjában megjelölt esetben (aktív korú, nem foglalkoztatott) 
- a Népjóléti Szolgálattal való együttműködési kötelezettség vállalá
sa, illetve teljesítése az alábbiak szerint: 

a) Az 5) bekezdés szerint: együttműködési kötelezettség azt jelenti, 
hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő személy 

- a Népjóléti Szolgálatnak a segélyt megállapító határozatban k i 
jelölt központjában jelentkezik és nyilvántartásba veteti magát, 

- a Népjóléti Szolgálatnál rendszeresen részt vesz - az intézmény 
által megjelölt időpontokban a szociális helyzetéhez és mentális 
állapotához igazodó együttműködési programban, 

- a segélyezés feltételeinek vizsgálatában közreműködik. 
b) Az a) pont második francia bekezdésében hivatkozott együttmű

ködési program típusai különösen az alábbiak: 
- az egyéni képességet fejlesztő vagy az életmódot formáló cso

portos foglalkozáson, tanácsadáson való részvétel, 
- a munkavégzésre történő felkészítő programokon való részvétel, 
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- a közcélú, vagy az egyén környezetére irányuló munka jellegű 
tevékenység, 

- a közhasznú foglalkoztatás. 
A típusokon belül a foglalkozás tartalmát, követelményrendszerét 

a szociális intézmény dolgozza k i . 
c) A Népjóléti Szolgálat a fentiekben hivatkozott rendszeres szo

ciális segélyezettekről nyilvántartást vezet és háromhavonta tájékoz
tatja a Közigazgatási Osztályt az együttműködés tény óról, illetve ha
ladéktalanul értesítést küld, ha a segélyezett együttműködési kötele
zettségének nem tesz eleget. 

d) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a rend
szeres szociális segély folyósítását - a kötelezettségszegést követő 
hónap 1. napjától számított - 3 hónapra szüneteitemi kell, ez idő alatt 
más pénzbeni ellátás sem állapítható meg.. 

A szüneteltetés időszaka mindaddig meghosszabbodik, amíg a 
rendszeres szociális segélyezett együttműködési kötelezettségét nem 
teljesíti. 

e) A tv. 37/A § c) pontjában megjelölt személy köteles csatolni a 
rendszeres szociális segély iránti kérelemhez a törvény 2. § (2) be
kezdésében meghatározott mellékleteken kívül 

- a Munkaügyi Központ igazolását a vele szemben fennálló együtt
működési kötelezettség teljesítéséről, 

- a nyilatkozatot a szociális intézménnyel való együttműködés vál
lalásáról. 

f) A rendszeres szociális segélyre való jogosultságot - ezen belül 
az együttműködési kötelezettség teljesítését - évente egyszer felül 
kell vizsgálni. 

I dősko rúak j á r a d é k a 

9 - § 

(1) Az időskorúak járadékát a kérelem benyújtását követő naptól 
kell megállapítani, amennyiben a megállapítás törvényi feltételei 
fennállnak. 

(2) Az időskorúak járadékának megállapítása, megszüntetése ese
tén - ha töredékhónap keletkezik - napi támogatási összeget kell 
megállapítani, melynek Összege a havi ellátás harmincad része. 

(3) A megállapított támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig 
kell folyósítani. 

Ápolási díj 

10. § 

(1) Ápolási díj állapítható meg az Szt. 41 . § (1) bekezdésén túl 
annakanagykorú hozzátartozónakis, aki a törvényi feltételek megléte 
mellett a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását 
végzi. 

Ebben az esetben az ápolási díj összege a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 70%-a. 

(2) Áz ápolási díjat a kérelem benyújtását követő naptól kell meg
állapítani. 

(3) Az ápolási díj megállapítása, megszüntetése esetén - ha töre
dékhónap keletkezik - napi támogatási összeget kell megállapítani, 
melynek Összege a havi ellátás harmincad része. 

(4) A megállapított támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig 
kell folyósítani. 

Á tmene t i segély 

11. § 

(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 gyógyszerkiadást, illetve az egészségbiztosító által nem, vagy 
csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díját - elemi kár 
stb.) miatt anyagi segítségre szorul 

és önhibáján kívül került rendkívüli élethelyzetbe. 
(2) Átmeneti segély nyújtható egyedülálló esetén, akinek havi jö 

vedelemé 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, illetve családjának a havi jövedelme 
a fenti értékhatárt legfeljebb a mindenkori Öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 10%-ával haladja meg. 

(3) A munkanélküliek jövedelempótló támogatásában, illetve rend
szeres szociális segélyben vagy időskorúak járadékában részesülő 
méltányosságból évente maximum 2 alkalommal részesíthető átme
neti segélyben. 

(4) 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. 

(5) A krízissegélyként adott átmeneti segély összege maximum 
3000 Ft, mely ugyanannak a személynek évente 1 alkalommal adható. 
Kivéve, ha a maximális krízissegély Összegét nem merítette k i , a 
különbözet erejéig ismét részesíthető krízissegélyben. 

Kamatmentes szociális kölcsön 

12. § 

(1) Kamatmentes szociális kölcsön annak a rendkívüli élethelyzet
be került jogosultnak nyújtható, aki rendszeres havi jövedelemmel 
rendelkezik és az önkormányzattól kamatmentes kölcsönt még sem
milyen jogcímen nem kapott, feltéve, ha a jövedelme nem haladja 
meg a 11. § (2) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt. 
Amennyiben a korábban adott kamatmentes kölcsön Összege nem érte 
el az 50 000 Ft-ot, a különbözet erejéig indokolt esetben ismét része
síthető kamatmentes kölcsönben. 

(2) A kölcsönkérelem elbírálása során minden esetben környezet
tanulmányt kell készíteni. 

(3) A kamatmentes kölcsön elsősorban az alábbi célra adható és 
használható fel: 

- nyugdíj- és nyugdíjszerű ellátások megállapítása és folyósítása 
közötti időszak megélhetésére. 

(4) A kölcsön legfeljebb 2 évi időtartamra adható és felső határa 
az 50 000 Ft-ot nem haladhatja meg. 

(5) Határozat alapján az önkormányzat nevében a polgármester és 
a jegyző a jogosulttal 30 napon belül kölcsönszerződést köt, amely 
alapján a Pénzügyi Osztály gondoskodik a kölcsön kiutalásáról, illet
ve figyelemmel kíséri a törlesztő részletek befizetését. 

A hitelező 2 havi nem fizetés esetén jogosult a szerződést felmon
dani és a fennálló kölcsöntartozást annak évi törvényes kamatával 
együtt egy összegben visszakövetelni, továbbá ennek érdekében vég
rehajtási eljárást kezdeményezni . 

(6) A kölcsön megállapítása esetén a törlesztést a kölcsönszerződés 
megkötését követő hó 1. napjától, illeve a nyugdíj , nyugdíjszerű el
látás megérkezésekor kell megkezdeni. 

(7) A felhasználás módjáról a jogosult - a kölcsön felvételét követő 
60 nap alatt - köteles számlákkal igazoltan elszámolást készíteni, 
kivéve ha a kölcsönt megélhetésének biztosításához kéri. 

Az elszámolást a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályára 
kell benyújtani. Amennyiben a jogosult bizonyíthatóan nem megfe
lelő célra használta fel a kölcsönt, köteles azt a kölcsönszerződésben 
foglalt rendelkezések szerint azonnal visszafizetni. 

(8) Kivételesen indokolt esetben a képviselő-testület a kölcsön 
visszafizetését részben, vagy egészben elengedheti, illetve a törlesz
tésre 6 hónapig terjedő fizetési halasztást adhat, amennyiben a jogo
sult önhibáján kívül nem képes annak visszafizetésére, vagy ideigle
nesen a részletfizetést nem tudja teljesíteni. 

(9) Amennyiben a kölcsönigénylő jövedelmi és vagyoni viszo
nyaiban nagymértékű növekedés következik be, akkor a kölcsönt kö
teles egy összegben azonnal viszafizetni. A visszafizetésre kötelezés 
a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

(10) A kölcsön mérséklésére, elengedésére, felfüggesztésére, illetve 
egy Összegben történő visszafizetésére vonatkozó előterjesztés elké
szítése során a jogosultnál minden esetben környezettanulmányt kell 
készíteni. 
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Rendszeres gyermekvéde lmi t á m o g a t á s 

13. § 
(1) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban kell részesíteni a 

gyermeket, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi 
jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegét és a családban történő nevelkedése nem áll a gyermek érde
kével ellentétben. 

(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege gyerme
kenként a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-a. 

(3) Amennyiben a család, illetve a gyermek helyzete indokolttá 
teszi, a 16. § (2) bek. értelmében a rendszeres gyermekvédelmi támo
gatás természetbeni ellátás formájában is megállapítható. 

Természetbeni ellátás különösen a gyermek után az intézményi 
étkezési térítés kifizetésének átvállalása. 

(4) Különös méltánylást érdemlő körülmény esetén az (1)—(3) be
kezdésben foglalt feltételekkel rendszeres támogatás a gyermek nagy
korúvá válása után is megállapítható és továbbfolyósítható, amíg a 
középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán ta
nul, legfeljebb azonban 25. életévének betöltéséig. 

(5) A megállapított támogatás a kérelem benyújtásának hónapjától 
egész hónapra megállapított összegben jár. 

(6) A támogatást a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kell folyósí
tani. 

Rendkívül i gyermekvéde lmi t á m o g a t á s 

14. § 
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető a gyer

mek, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gon
dokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet
be került, amennyiben a családban az egy főre eső jövedelem a min
denkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125%-át. gyermeket 
egyedül nevelő szülő esetén a 150%-át nem haladja meg. 

A család jövedelmének számításánál a gyermekvédelmi törvény 
19. § (4) bekezdésében meghatározott személyeket kell figyelembe 
venni. 

(2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évente 4 alkalommal 
adható. 

(3) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítása mellett 
rendkívüli támogatás évente maximum 2 alkalommal adható, kizáró
lag csak készpénzbeni ellátás formájában. 

(4) Különös méltánylást érdemlő körülmény eseten rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermek is, akinek 
családjában a havi egy főre jutó jövedelem az (1) bekezdésben meg
határozott értékhatárt legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj leg
kisebb Összegének 10%-ával haladja meg. 

Temetési segély 

15. § 
(1) Temetési segély a törvényi feltételek mellett akkor adható, ha 

az elhunyt nem hagyott hátra az 1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. b) 
pontjában meghatározott vagyont. 

(2) A temetési segély összege legalább a helyben szokásos legol
csóbb temetés költségének 10%-a, de különösen mcltányolhatóan in
dokolt esetben elérheti a városban elfogadott legegyszerűbb temetés 
teljes összegét is. 

I V . Fejezet 
Természe tben nyúj tot t szociális el látások 

16. § 
(1) Pénzbeni ellátás helyett természetben nyújtható szociális ellátás 

állapítható meg az alábbi ellátási formákra: 
a) átmeneti segély, 
b) lakásfenntartási támogatás, 
c) rendszeres gyermekvédelmi támogatás, 
d) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 
(2) Természetbeni ellátás megállapítása különösen akkor indokolt, 

ha a jogosult szociális körülményei, vagy az eljáró szerv hivatalos 
tudomása alapján valószínűsíthető, hogy a támogatás vagy segély 
pénzben történő juttatása nem a kívánt célra kerülne felhasználásra. 

ÚJ K E M E N E S A L J A 

(3) Természetbeni ellátásként elsősorban az alábbi ellátási formák 
nyújthatók: 

- lakbér, 
- közüzemi díjak, 
- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részleteinek kifizetése, 
- gyermekintézmények térítési díjának átvállalása, 
- tankönyvsegély, 
- helyijárat buszbérletének kiváltása, 
- vásárlási utalvány adása. 

Lakásfenntartási támogatás 

17. § 
(1) Lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a jogosultnak, aki: 
a) a lakás hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelkezik, 
b) a komfortfokozattól függetlenül a lakás nagyságához viszonyít

va, ha 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%-áL 

Az elismert minimális lakásnagyság és havi kiadás: 
Háztartás tagjainak száma Lakásnagyság m2-ig Elismert havi kiadás 

100 Ft/m 2 

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 
6 fő 100 10 000 
7 vagy annál több fő 110 11000 
(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 - az elismert lakásnagy

ság figyelembevételével - annak a jogosultnak is, akinek lakása az 
(1) bekezdésben meghatározott lakásnagyságot meghaladja, ha 
egyébként az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek. 

(4) Lakásfenntartási költségként 
- lakbér, vagy albérleti díj (önkormányzati lakás utáni bérleti díj a 

lakbértámogatás összegével csökkentett mértékig) 
- áramfogyasztási díj, 
- fűtési díj, illetve költség, 
- víz- és csatornahasználati díj, 
- szemétszállítás költsége, 
- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészlete, 

- kivéve a lakás vásárlására, illetve építésére kapott helyi támo
gatás, továbbá az önkormányzati bérlakások megvásárlása 
során igénybe vett részletfizetési kedvezmény törlesztő rész
leteit -

- kéményseprési díj, 
- kommunális adó, 
- társasházi közös költség, 
- csatornatársulási hozzájárulás törlesztő részlete 
számolható el. 
(5) A támogatás igénylésekor a kérelem benyújtását megelőző 3 

havi közüzemi számlákat igazolásként csatolni kell, melynek átlagát 
kell alapul venni indokolt havi költségként. 

A nem vezetékes gázzal, illetve távfűtéssel fűtött lakások esetén a 
fűtésre vonatkozóan becsatolt számlákat a fűtési idényre osztottan kell 
átlagolni. 

A kérelmet a tárgyév március 31-ig lehet benyújtani. Ez a határidő 
jogvesztő hatályú. 

A kérelmet évente meg kell újítani. 
(6) Támogatás kizárólag az igénylő által lakott lakásra, vagy lak

részre vonatkozóan állapítható meg. 
(7) 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 (1) bekezdésben 
foglalt feltételek a volt házastársak mindegyikére fennállnak. 

Ilyen esetben a támogatási kérelem elbírálásánál a lakásfenntartási 
kiadásokat arányosan kell figyelembe venni. 

(8) A lakásfenntartási támogatás egy évre, a tárgyév december 
31-ig szól. 
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(9) A támogatás természetben is adható a (4) bekezdésben megjelölt 

lakásfenntartási költség kiegyenlítésére. Az utalást negyedévenként 
kell teljesíteni. 

(10) Amennyiben a támogatás készpénz formájában kerül megál
lapításra, úgy azt 2 részletben (április 15-ig és szeptember 15-ig) kell 
kiutalni. 

Fűtési támogatás 

18. § 
(1) Fűtési támogatás állapítható meg annak a jogosultnak, aki a 17. 

§ (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, de a lakás 
fűtési költségének havi összege eléri vagy meghaladja a háztartás havi 
Összjövedelmének 15%-át és a háztartásban az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki
sebb összegének kétszeresét 

(2) A fűtési támogatás havi összege azonos a 17. § (2) bekezdésben 
meghatározott lakásfenntartási támogatásként adható havi támogatás 
összegével, 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, melyet 
negyedévenként kell teljesíteni. 

(4) A kérelem beadásának feltételei megegyeznek a 17. § (5) be
kezdésében foglaltakkal. 

19. § 
(1) Amennyiben a lakásfenntartásban vagy fűtési támogatásban ré

szesülő lakásának fűtését kizárólag háztartási tüzelőolaj felhasználá
sával tudja biztosítani, akkor a 17. § (2), illetve 18. § (2) bekezdése 
alapján megállapított havi támogatás összegét 500 Ft-tal növelni kell 
a fűtési szezonra. 

(2) A Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya a Népjóléti 
Szolgálat útján gondoskodik a 17. § és 18. § alapján megállapított 
támogatás kifizetéséről. 

Lakbértámogatás 

20. § 
(1) Lakbértámogatás állapítható meg annak a családnak, vagy sze

mélynek, aki a módosított 30/1993. ( X I I . 15.) sz. önkormányzati ren
deletben elismert lakásnagyságot legfeljebb fél szobaszámmal meg
haladó önkormányzati bérlakásban lakik és a családban az 1 főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 
125%-át, feltéve ha lakáshasznosításból származó jövedelemmel nem 
rendelkezik. 

(2) A támogatás összege a lakbér összegének 30%-a. 
(3) A támogatást a kérelem benyújtását követő hónaptól kell meg

állapítani a tárgyév végéig. 
(4) A lakbértámogatás természetben nyújtott szociális ellátás, me

lyet negyedévenként kell utalni a bérbeadónak. 

Köztemetés 

21. § 
(1) A köztemetést a városban szokásos legegyszerűbb módon, az 

elhunyt emlékének tiszteletben tartásával kell megrendezni. 
(2) A köztemetés költségeinek megtérítését az elhunyt személy 

utolsó állandó lakóhelye szerinti település önkormányzatától igényel
ni kell. 

Közgyógy ellátás 

22. § 
(1) Egyedi elbírálás alapján méltányosságból közgyógyellátási iga

zolvány adható annak a szociálisan rászorult személynek, akinek 
rendszeres havi jövedelméhez képest a gyógyszerköltsége olyan ma
gas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül viselni nem képes. 

(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt, akinek családjában 
az egy főre jutó havi jövedelme a havi gyógyszerköltség, gyógyászati 
segédeszköz költségének levonása után nem haladja meg a minden
kori öregségi nyugdíj legkisebb Összegének 125%-át, egyedülállók 

esetén a 150%-át, feltéve, ha a közgyógyellátási igazolványra kivált
ható gyógyszerköltség egész évre a mindenkori öregségi nyugdíj leg
kisebb összegének 75%-át meghaladja. 

Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság 

23. § 
(1) A polgármester szociális rászorultság alapján legfeljebb 1 évi 

érvényességi időre hatósági bizonyítványt ad k i a társadalombiztosítás 
egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére való jogosultság cél
jából, amennyiben a törvényi feltételek fennállnak. 

(2) A jogosultság tényét évente felül kell vizsgálni. 

V. Fejezet 
S Z E M É L Y E S G O N D O S K O D Á S T N Y Ú J T Ó E L L Á T Á S O K 

Az ellátásokra vonatkozó általános szabályok 

24. § 
(1) Celldömölk Város önkormányza ta a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások körében valamennyi alapellátási és egyes szakosított 
ellátási formákat biztosítja a Népjóléti Szolgálat útján. 

(2) A jogosultak részére egyszerre több ellátási forma is bizto
sítható. 

(3) A személyes gondoskodás intézményi ellátásának körébe tar
tozó ellátási formák igénybevétele - a családsegítés kivételével -
írásbeli kérelem alapján történik. A kérelmet a Népjóléti Szolgálat 
vezetőjéhez kell benyújtani. 

(4) Az ellátásokért - ha a vonatkozó rendelet ettől eltérően nem 
rendelkezik - térítési díjat kell fizetni. 

A térítési díjra vonatkozó szabályokat külön rendelet határozza 
meg. 

(5) Az ellátást meg kell szüntetni, ha: 
a) az ellátás megállapításának feltételei már nem állnak fenn, 
b) a jogosult a személyi térítési díj megfizetésével - önhibájából -

legalább 3 hónapja késedelembe esett. 
(6) Az igénylő felvételéről, a fizetendő személyi térítési díj össze

géről, valamint megszüntetéséről a Népjóléti Szolgálat vezetője dönt. 
Különös méltánylást érdemlő esetekben a rendeletben meghatározott 
térítési díj kategóriáktól az intézmény vezetője eltérhet. 

(7) Az ellátásra jogosult hozzátartozója, vagy törvényes képviselője 
az intézményvezető jogszabálysértőnek vélt intézkedése ellen, illetve 
intézkedésének elmulasztása miatt a polgármesternél felülvizsgálatot 
kezdeményezhet 

(8) Az (5) bekezdés b) pontjában foglaltak esetén az intézményve
zető az elmaradt térítési díj behajtása iránt köteles intézkedni. 

A L A P E L L Á T Á S O K 
Étkeztetés 

25. § 
(1) Étkeztetésre jogosult az a szociális helyzete, vagy kora, illetve 

egészségi állapota miatt rászorult személy, aki önmaga, vagy eltar
tottja részére átmeneti, vagy tartós jelleggel a napi egyszeri meleg 
étkezésről nem tud gondoskodni. 

(2) Szociális helyzete miatt rászorultnak kell tekinteni különösen 
azt a személyt: 

- akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-át, 

- aki életkora miatt saját ellátásáról gondoskodni képtelen, 
- akinek ellátásáról hozzátartozója, vagy a vele közös háztartásban 

élő családtagja gondoskodni nem tud. 
(3) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a sze

mélyt, aki: 
- mozgásában korlátozott 
- krónikus vagy akut betegségben szenved 
- fogyatékossága miatt önmaga fenntartásáról gondoskodni nem 

tud, vagy csak részben tud. 
(4) A szociális helyzet miatti rászorultságot jövedelemnyilatko

zattal, az egészségi állapot miatti rászorultságot háziorvosi igazolással 
kell igazolni. 

(5) Az étkeztetés meleg ebedet jelent, melyet a Népjóléti Szolgálat 
biztosít. 
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(6) Az intézményvezető" azonnali hatállyal megtagadhatja, ismételt 
esetben pedig megszüntetheti az étkeztetés biztosítását, ha az ellátásra 
jogosult 

- az étkeztetési hely házirendjét megsérti, vagy a közösségre nézve 
agresszív, fenyegető magatartást tanúsít, 

- a közegészségügyi, járványügyi szabályokat nem tartja be. 
(7) Az (1) bekezdésben foglaltakról az intézményvezető jegyző

könyvet köteles készíteni. 

Házi segítségnyújtás 

26. § 
(1) A házi segítségnyújtási ellátásban részesülő jogosult: 
- az ebéd házhoz szállítására, 
- egyéni szükséglet szerinti gondozásra 
(2) A házi segítségnyújtásra való jogosultságot jövedelem

nyilatkozattal, valamint háziorvosi igazolással kell igazolni. 
(3) A házi segítségnyújtást hivatásos és díjazásban részesülő társa

dalmi gondozói hálózat biztosítja. 
(4) A házi segítségnyújtást az intézményvezető megtagadhatja, is

mételt esetben pedig az ellátást megszüntetheti, ha a segítségnyújtásra 
jogosult a szociális gondozót munkájában szándékosan akadályozza. 

(5) A segítségnyújtás megtagadásáról az intézményvezető jegyző
könyvet köteles készíteni. 

Családsegítés 

27. § 
A családsegítés keretében az önkormányzat - a törvényben meg

határozottakon túl - a krízishelyzetbe került családoknak termé
szetbeni segítséget nyújthat, illetve jogi tanácsadást biztosít. 

Gyermekjóléti alapellátás 

28. § 
(1) Celldömölk Város Képviselő-testülete a személyes gondosko

dás keretébe tartozó alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 
a) gyermekjóléti szolgáltatás 
b) gyermekek napközbeni ellátása 
c) gyermekek átmeneti gondozása 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

29. § 
(1) Celldömölk Város Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgál

tatást a Népjóléti Szolgálat keretein belül működő Gyermekjóléti 
Szolgálat útján biztosítja. 

(2) A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a gyermek testi, lelki egész
ségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetése, a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elő
segítése. 

(3) A Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak ellátása során szervezi 
és koordinálja az érintett szakterületek részéről igénybe vehető segít
séget a gyermek érdekében (pl. védőnői szolgálattal, házi gyermek
orvossal, közokatási intézményekkel, nevelési tanácsadóval, rendőr
séggel, ügyészséggel, bírósággal). 

(4) A városi Gyámhivatallal a gyermek érdekében konzultációs 
kapcsolatot alakít k i és tart fenn. 

(5) A Gyermekjóléti Szolgálat intézkedést kezdeményez a jegyző, 
illetve a gyámhivatal felé, ha az alapellátás nem vezet eredményre, 
vagy attól eredmény nem várható. 

Gyermekek napközbeni ellátása 

30. § 
p ) A gyermekek napközbeni ellátását a képviselő-testület bölcső-
n \ V O d a Í ' ' s k - o l a ' n a P k ö z i o t t h o n i ellátás formájában biztosítja. 
(2) A bölcsődei felvételről, a fizetendő térítési díj összegéről a 

"cpjolcii Szolgálat vezetője dönt. 
let u ^ képviselő-testület p ^ i ^ j n a p k ö z i és a házi gyermekfclügye-

'etrchozásáról fokozatosan gondoskodik. 

Gyermekek átmeneti gondozása 

31. § 
(1) A .helyettes szülő, a gyermekek átmeneti otthona, családok át

meneti otthona létrehozásáról fokozatosan gondoskodik a képviselő
testület. 

SZAKOSÍTOTT E L L Á T Á S O K 

Nappali ellátást nyújtó intézmények 
Idősek Klubja 

32. § 
(1) Az Idősek Klubjába történő ellátásra jogosult az az öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltött időskorú, aki szociális helyzete és egészségi 
állapota miatt segítségre, ellátásra szorul. 

(2) Az ellátást igénybe veheti az a családban é lő időskorú is, aki a 
családi gondoskodást napközben nélkülözi. 

(3) Az ellátás biztosításánál előnyt élvez az az időskorú, aki egye
dül él, akinek jövedelmi viszonyai alacsonyak, vagy szociálisan hát
rányosabb helyzetű". 

(4) Indokolt esetben ellátásra jogosult az a 18. életévét betöltött 
személy is, akinek egészségi állapota azt indokolja és napközbeni 
ellátására más nappali intézményben nincs lehetőség. 

(5) Nem veheti igénybe az ellátást az a személy, aki 
- mozgásában oly mértékben korlátozott, hogy önállóan vagy se

gítséggel sem képes eljárni a klubba, 
- fertőző beteg vagy kórokozó-hordozó, 
- közveszélyes vagy elmebeteg, 
- közösségi életvitelre, a közösségi normák betartására alkalmatlan 
(6) Az ellátás határozott vagy határozatlan időtartamra biztosítható. 
(7) Ha az ellátás férőhely hiányában nem biztosítható, az intéz

ményvezető köteles - a kérelmező egyidejű" értesítése mellett - az 
ellátandó jogosultat a várakozók nyilvántartásába bevezetni. 

(8) Az ellátás keretében az intézmény - az ellátott igényétől füg
gően - biztosít: 

- napi egy vagy kétszeri étkezést 
- heti egyszeri orvosi ellátást 
(9) Megszűnik a jogosultnak az ellátása, ha: 
- kéri az ellátás megszüntetését, 
- ápolásra szorul, és házi segítségnyújtásra van szüksége, 
- kórokozó-hordozóvá válik, 
- közveszélyes, vagy többszöri agresszív, fenyegető magatartásával 

a közösséget zavarja és beilleszkedni nem tud, vagy nem akar, 
- a közösség sérelmére szabálysértést, vagy bűncselekményt köve

tett el 
(10) Azonnali hatállyal meg kell tagadni az ellátását annak a jogo

sultnak, aki: 
- az ellátást ittas állapotban veszi igénybe, 
- az alapvető közegészségügyi-járványügyi szabályokat nem tartja 

be 
- agresszív magatartással zavarja a közösséget 
(11) Az (1) bek. 3., 4. és 5. francia bekezdésében és a (2) bekez

désében foglaltak esetén jegyzőkönyvet kell készíteni. 

ÁTMENETI ELHELYEZÉST BIZTOSÍTÓ I N T É Z M É N Y 

Gondozóház 

33. § 
(1) A gondozóház a nyugdíjkorhatáron felüli - indokolt esetben 

azon aluli - segítségre, ápolásra, gondozásra szoruló idősek, rokkan
tak, betegek átmeneti időre szóló teljes ellátását, éjjel-nappali gondo
zását biztosítja. 

(2) Felvételt nyerhet az az idős, vagy beteg személy, akinek önel
látó képessége oly mértékben sérült, hogy önmagát ellátni nem, vagy 
csak részben képes. 

Amennyiben olyan igénylő folyamodik gondozóházi elhelyezésért, 
aki korábban szociális otthoni beutaló határozat alapján a szociális 
otthoni ellátást már igénybe vette, azt megszüntetve első alkalommal 
még felvételt nyerhet, de a szociális otthonból történő másodszori 
távozása után a gondozóházi felvételt el kell utasítani. 
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(3) Az ellátás igénybevétele legfeljebb 6 hónapig tarthat. Különö
sen indokolt esetben az ellátás legfeljebb 2 hónappal meghosszabbít
ható. Az ellátás 1 éven belül több alkalommal is igénybe vehető'. Az 
ellátott beteg átmeneti kórházi kezelésének időtartamával a gondozó
házi ellátás időtartama meghosszabbodhat. 

(4) Üres férőhely esetén Celldömölk város közigazgatási területén 
állandó, vagy ideiglenes tartózkodási hellyel nem rendelkezők is kér
hetik felvételüket a gondozóházba. 

(5) Meg kell szüntetni az ellátást, ha a jogosult: 
- szociális, családi és egészségügyi helyzete rendeződik, 
- összeférhetetlen magatartása a többi ellátott nyugalmát zavarja, 
- a házirendet több esetben, szándékosan megszegi 
(6) Azonnali hatállyal meg kell tagadni az ellátását annak a jogo

sultnak, aki: 
- az ellátás igénybevétele során ittas állapotban botrányos maga

tartást tanúsít, 
- az alapvető közegészségügyi-járványügyi szabályokat nem tartja 

be. 
(7) Az ellátás megtagadásáról az intézményvezető jegyzőkönyvet 

köteles készíteni. 

B E N T L A K Á S O S Á P O L Á S T - G O N D O Z Á S T N Y Ú J T Ó 
S Z O C I Á L I S I N T É Z M É N Y 

(Kemenesal jái Egyesí tet t K ó r h á z In t aháza i Szervezeti Egysége 
Szakosítot t Szociális Részlege) 

34. § 
(1) Az intézmény a pszichiátriai betegek bentlakásos ápolást-gon

dozást nyújtó szociális ellátását biztosítja. 
(2) Az intézményben érdekképviseleti fórumot kell működtetni: 
a) Az érdekképviseleti fórum tagjainak megbízása választással tör

ténik: 
- az intézményben ellátásban részesítettek gondnokainak értekez

letén, 
- az intézmény dolgozói esetében munkaértekezleten, 
- a fenntartót képviselő személy esetében képviselő-testületi ülésen 
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 érdek
képviseleti fórum tagja lehetett 

c) Az érdekképviseleti fórum tagjai maguk közül választják meg 
az elnököt, aki az intézmény dolgozói által delegált személy nem 
lehet. 

0 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 Celdömölk 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 Összegét 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 határozattal 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 férőhelykihasználásról, az 
ellátottak körében történő változásokról. 

Z Á R Ó R E N D E L K E Z É S E K 

35. § 
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivételével, 

1998. február l-jén lép hatályba azzal, hogy a folyamatban lévő 
ügyekre is alkalmazni kell . 

(2) A rendelet 20. §-a 1998. május l-jén lép hatályba. 
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Cell

dömölk Város önkormányzata Képviselő-testületének 19/1993. ( V I . 
30.). 23/1993. ( V I I I . 25.), 1/1994. ( I . 26.), 6/1994. ( I I . 16.), 16/1994. 
( V I . 1.). 5/1995. ( I I . 1.), 27/1995. ( V I . 21.), 7/1996. ( I . 31.), 20/1996 
( I I I . 27.), 28/1996. ( V I I I . 28.), 3/1997. ( I . 29.), 15/1997. ( IV. 2.), 
23/1997. ( V I . 25.), 30/1997. (X. 29.), 39/1997. ( X I I . 17.) sz. önkor
mányzati rendelettel módosított 16/1993. ( V I . 2.) sz. önkormányzati 
rendelete. 

Celldömölk, 1997. január 28. 
Baranyai Atti láné dr . Makkos Is tván 

jegyző polgármester 

Ha már együtt kezdtük, 
legyünk társak 

ezután is! 

Üj Kemenesalja 
kéthetente 
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^ SPORT <C> eredmények 

E L L E N F É L R E V Á R V A . . . 
Vasi derbivel kezdődik a CVSE-Antók Nyomda labdarúgóinak a 

tavaszi idény. Március 8-án a 12. helyezett Kőszegi SE lesz az ellen
fél. A kőszegiek ősi ellenfélnek számítanak. A két város labdarúgói
nak első bajnoki találkozójára 1922. szeptember 17-én Celldömölkön 
került sor. Ekkor a Celldömölki SE 4:2 arányban győzte le ellenfelét. 
A csapatok az NB ül -ban most 7. alkalommal találkoznak. Eddig celli 
csapat csak egy mérkőzést nyert meg, kétszer pedig döntetlenre vég
zett. Legutóbb Kőszegen a hajrában sikerült kiharcolni a 2-2-es dön
tetlent. A tavaszi fordulóban a szurkolók győzelmet várnak a CVSE-
Antók Nyomda csapatától. A szakvezetés is csak a győzelmet tartja 
elfogadható eredménynek. A győzelemre a játékosoknak is szükségük 
van, ha javítani akarnak a tabellán elfoglalt helyezésükön. 

Mindkét csapat játékosállományában több változás is történt, sőt 
Kőszegen edzőcserére is sor került. Véleményem szerint a vendég
csapatot érte a nagyobb veszteség, hiszen a Bakony-csoport Őszi gól
lövőlistájának vezetője, Németh Krisztián azóta a Bük játékosa lett. 
Várhatóan mindkét csapatban az új szerzemények „fölpörögnek", s 
felejtetni tudják a szurkolókkal elődeiket, játékukkal pedig jó szóra
kozást nyújtanak a minden bizonnyal szép számban kilátogató közön
ségnek. T ipp : 1 - tim -

események -0- SPORT -0» 

Birkózás 
Február hónapban megkezdődtek a küzdelmek a birkózószőnyegen 

is. Az ostffy asszony fai birkózók február 7-én az Észak-dunántúli sza-
hadfogású területi bajnokságon, 14-én pedig Győrben, a Diák CSB. 
I . fordulójában léptek szőnyegre. 

E r e d m é n y e k : Észak-dunántúli bajnokság: 
Gyermek kategória: 

- 22 kg: 3. Sólymos András 
- 24 kg: 2. Egervári Gábor 
- 28 kg: 2. Bejczi Bálint 

Diák H. kategória: 
- 28 kg: 2. Pongor Zsolt 
- 30 kg: 2. Kovács Zsolt, 3. Fertig Tamás 
- 4 1 kg: 1. Pongor Zoltán 

* 

Diák CSB, Győr: Megkezdődtek birkózásban a diák csapatbajnok
ság küzdelmei is. Az I . fordulóban az ostffyasszonyfai birkózók a 
Győri Dózsa, a Pápai Húsos Kinizsi és a Kapuvár csapatával voltak 
egy csoportban. A mérkőzések körmérkőzéses formában kerültek le
bonyolításra, amelyben az asszonyfai birkózók az első helyen végez
tek, -vl-

A S Z T A L I T E N I S Z Február közepén rendezték Vas megye serdülő, újonc és 
ifjúsági egyéni asztalitenisz-bajnokságát. A versenyen az ifjúsági leányok kategó
riájában Balázs Dorottya (Berzsenyi ISK) 3., az újonc fiúk között Lukács Balázs 
2., Horváth Zoltán (mindkettő CVSE-Gáyer DSK) 3. helyezést éri el. ^ 

IVIDEOTECHNIKAI 

Celldömölkön, a Sági u. 16. sz. alatt 
Telefon: 95/420-084 

s**,,,̂ . - TV - VIDEÓ - HIFI javítás 
TV///jl- Képcsőfelújítás 1 év garanciával 

:===U^J ~ TV-k és VIDEO-k villám-
és túlfeszültség védelme 

FODOR TAMÁS oki. üzemmérnök 

PÁLYÁZAT 
A celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskola pályázatot 

hirdet az 1998/99-es tanévben 1. és 5. osztályban napközis nevelői állás 
betöltésere. 

Szakmai szempontból előnyt jelenthet a következő szakokból szerzett 
diploma: biológia, földrajz, kémia, fizika. 

Továbbá pályázatot hirdetünk testnevelői állás betöltésére is. 
Pályázhat minden pedagógus, aki az egyházi iskolák hagyományainak 

megfelelően magas szakmai és erkölcsi színvonal biztosítása mellett el
fogadja a keresztény szellemű oktatás-nevelést 

A pályázathoz kérjük mellékelni: 
1. írásbeli szakmai önéletrajzot; 
2. képesítést igazoló oklevél másolatát; 
3. büntetlen előélet igazolására erkölcsi igazolást; 
4. plébánosi vagy lelkészi ajánlást. 
A pályázat benyújtásának határideje: 1998. március 31~e. 
A pályázatokat postai úton vagy személyesen a Szent Benedek Kato

likus Általános Iskola címére (9501 Celldömölk, József A. u. 1. PL: 20.) 
kérjük. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást az iskolában adunk. 
A pályázat elbírálásának határideje: 1998. április 30-a. 

Czupor Attila igazgató 

A CVSE-Antók Nyomda NB 
1. forduló: (március 8., 14.30) 

CVSE-Antók Nyomda-Kőszeg • - • 
2. forduló: (március 14., 14.30) 

Tapolca-CVSE-Antók Nyomda • - • 
3. forduló: (március 22., 15.00) 

CVSE-Antók Nyomda-Szentgotthárd • - • 
4. forduló: (március 29., 15.00) 

Lébény-CVSE-Antók Nyomda • - • 
5. forduló: '(ápril is 5., 15.30) 

CVSE-Antók Nyomda-Csorna • - • 
6. forduló: (április 12., 15.30) 

Kapuvár-CVSE-Antók Nyomda • - • 
7. forduló: {április 19., 16.00) 

CVSE-Antók Nyomda-Lenti • - • 
8. forduló: (április 26., 16.00) _ 

Uerend-CVSE-Antók Nyomda • - • 

-as mérkőzései 1998 tavaszán 
9. forduló: (május 3., 16.30) 

CVSE-Antók Nyomda-
GyŐn-Betka MÁV DAC • - • 

10. forduló: (május 10., 16.30) 
Körmend-CVSE-Antók Nyomda • - • 

11. forduló: (május 17., 17.00)' 
CVSE-Antók Nyomda-Pápai ELC • - • 

12. forduló: (május 23., 17.00) 
Soproni Vasutas SE-CVSE-Antók Nyomda • - • 

13. forduló: (május 31., 17.00) 
CVSE-Antók Nyomda-Répcelak • - • 

14. forduló: (június 7., 17.00) 
Tihany-CVSE-Antók Nyomda • - • 

15. forduló: (június 14., 17.00) 
CVSE-Antók Nyomda-PetÖfiáza • - • 

Az ifjúsági mérkőzések 2 órával korábban kezdődnek. 
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Öt új játékos a keretben 

Jól sikerült az alapozás a labdarúgóknál 
Tíz nap, és folytatódik az 

NB JJI-as labdarúgó-bajnokság, 
amelyre az alapozó edzéseket ja
nuár 11-én kezdte el a CVSE-
Antók Nyomda. Sebestyén A t t i 
la edzőt kérdeztük a tapasz
talatairól. Elmondta, hogy hazai 
környezetben az első három hé
ten napi egy edzéssel, a negyedik 
héten már napközis rendszerben 
napi két edzéssel, majd ezt köve
tően február 7-től 14-ig a zalaka-
rosi edzőtáborban napi három 
edzéssel készült a csapat a tava
szi rajtra. 

Kitűnő körülmények között és 
sérülésmentesen végezhették a 
játékosok a számukra előírt pen
zumot. Közben két teremlabda
rúgó-tornán is részt vettek, vala
mint nyolc előkészítő mérkőzést 
játszottak február 15-ig. Vasvá
ron a harmadik, míg Bükön a 
rangos Fürdő Kupán az első he
lyen végeztek a teremben. 

Szabadtéren a megyei bajnok
ságtól az NB T/B-ig szereplő csa
patokkal játszottak. Legyőzték 
Sárváron 3-2-rc az NB Il-es gár
dát, míg Celldömölkön 2-1-re k i 
kaptak tőlük. Nagykanizsán az 
NB I/B-ben szereplő Olajbá
nyásztól 2-0-ra kikaptak. Zalaka
roson viszont 3-1 -re legyőzték az 

N B HT-ban szereplő Nagykani
zsai Vasutast. Február 15-én a 
Vas megyei bajnokság listaveze
tőjét, a Cscpreget fogadták és el
lenük 4-1-re győztek. Lényegé
ben ezzel lezárult az alapozás, 
most a bajnoki rajtig hátralevő 
három hétben a formába hozó 
időszak következik. A csapat 
edzései visszatérnek a rendes ke
rékvágásba, heti négy edzéssel és 
két edzőmérkőzéssel készül to
vább a csapat a tavaszi megmé
rettetésre. 

Köztudott, hogy a szilveszteri 
teremi abdarúgó-tornák miatt k i 
sebb házi ..forradalom" volt a 
szakosztályon belül. Öt játékos a 
tiltás ellenére a megyében külön
böző helyeken rendezett tornákra 
egy-egy alkalmi csapathoz „iga
zolt". Ennek következményeként 
a szakosztály három játékostól 
megvált, ketten pedig elfogadták 
azokat a hüntetéseket, melyeket 
a menedzser kiszabott. 

A parkettfoci „áldozatai" és az 
őszi szezon végén eltávozottak 
helyére öt új játékost igazolt a 
CVSE-Antók Nyomda. Az edző 
elmondása szerint a csapat nem 
lett gyengébb, sőt: véleménye 
szerint előrelépés várható a játé
kot és a helyezést illetően. Szép 

PARKETTFOCI ÁLDOZATAI 

íl erre, ki a r r 3 j ^ 

Tamás kapus, Cserna Miklós kö
zéppályás és Csertán Zoltán tá
madójátékos Ajkáról, a volt Ha
ladás játékos, Elekes Attila táma
dó kö/eppályás a Matáv-Sopron-
tól. míg Orsós Zsolt támadójáté
kos Bükről érkezett. Mind az 
öten lelkiismeretesen dolgoztak, 
természetesen a húszas keret töb
bi játékosával együtt. 

A csapatba rövid idő alatt be

illeszkedtek, csak rajtuk múlik, 
hogy közülük hányan fognak az 
első fordulóban a Kőszeg ellen 
pályára lépni. Az alapozás alatt 
Latyak bajlódott az őszi szezon
ban szerzett sérülésével, vala
mint az utolsó napokban Lengyel 
sérült meg. Az edző bízik abban, 
hogy mindkét játékosa felépül a 
rajtig. 

- tini • 

Labdarúgás - értékelés az alsóbb osztályokban 
Megyei I I . osztály 

Ha a kemenesaljai csapatok helyezési szá
mának matematikai átlagát tekintjük, az a 10. 
helyet jelenti a 16 csapatos tabellán. Ez mind
össze gyengén közepes félévi bizonyítvány
nak felel meg, aminek értékét tovább rontja, 
hogy a hat csapatból három a sereghajtók kö
zé tartozik. 

Csapataink közül „eminensnek" számít a 
Mersevát, amely újonc létére végig verseny
ben volt az őszi bajnoki címért, és végül a 3. 
helyen várja a tavaszt mindössze 1 ponttal 
leszakadva az első kettő mögött. Ez minden
képpen bravúrnak számít. A bravúrt erősíti az 
is, hogy Ők szenvedték el a legkevesebb ve
reséget (mindössze egyet) a 16 csapat közül. 

Ezzel együtt Mcrsevát csapata a bajnokság 
egyik nagy esélyese - legalábbis az őszi tel
jesítmény alapján.' 

A kemenesmagasiak az első öt fordulóban 
veretlenek voltak, és 9 pontot szereztek. Az
tán három fordulón át betliztek. Az utolsó 5 
fordulóban azonban magukra találtak és 13 
pontot gyűjtöttek. 

A Nagysimonyi - miként a megyei I . osz
tályban a Kemenesalja - dupla vagy semmit 
játszott: 7 győzelme és 7 veresége mellett 
mindössze egy döntetlenje van. 

Az Ostffyasszonyfa (13.), a Szergény (14.) 
és az Alsóság (15.) rossz helyzetben van. 
Szurkolóikkal együtt bízunk abban, hogy egy 
szebb tavaszt produkálnak, és egyiküknek 
sem kell búcsúznia ettől az osztálytól. 

Körzet i ba jnokság 
Az előző évi bajnokságban botladozó Ke

nyéri és a tavasszal már magára találó Izsák/a 
végig nagy versenyfutásban volt az őszi baj
noki címért, végül ez Kenyérinek sikerült. 

Az Egyházashetye tavaly gyengélkedett, 
de úgy tűnik az idén már magáratalált. Most 
pozitív a teljesítményük, és a tabella közepé
ről folytathatják tavasszal. Kevésbé ment a 
Nemeskocsnak. A tabella alján Csönge és 
Boba található. A bobaiak egyszer sem tudtak 
győzni, döntetlenre is csak egyszer tellett. A 
csöngeieknek is csak egyszer adatott meg a 
győzelem öröme. Kieséstől azonban egyik 
csapatnak sem kell tartania (innét nincs k i 
esés), legfeljebb a szurkolók bosszankodá-
sától. -völgyi-
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mj W ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

KEMENESALJA 
Felelős kiadó: MAKKOS LSTVAN polgármester. <• A szerkesztőbizottság tagjai: Dala 
József, Györe Géza, t Horváth Lajos (örökös tag), Káldos Gyula, Molnár Gábor, Nagy 
Antal, Nádasdy Lajos (nívódíjas), Németh Tibor, Völgyi László. • Felelős szerkesztő: 
BURKON LÁSZLÓ. Szerkesztőség: Celldömölk, Szentháromság tér 1. • Nyomdai előké
szítés: Szignatúra Kft.. Szombathely. Nyomás: Antók Nyomda, Celldömölk. ISSN 0865-1175 


