
 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. 
február 22-én 16 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról. 
  
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, Budai Bernadett, 
Erdélyi Antal, Horváth Melinda, Karádi Mihály, dr. Kovács Zoltán, Lukács Erzsébet, Nagyné Ferencz Mirtill, 
Söptei Józsefné képviselők, Farkas Gábor. jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt: 
 
 Dr. Várnai Levente képviselő 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Dr. Györéné Losoncz Andrea, az Új Kemenesalja főszerkesztője, Futó 
István könyvvizsgáló, Pusztai Gábor a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság tagja, Ölbei Lívia a Vas 
Népe szerkesztője, Dummel Ottó, Orbán Dóra osztályvezetők, Kiss Lilla belső ellenőrzési vezető, dr. Zömbik 
Viktória jogi szakreferens, Tulok Gabriella oktatási szakreferens, továbbá Sebestyén Vilmos és Horváth 
Sándor a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője, Lőwinger György, Berki Balázs celldömölki 
lakosok. 
 
 NAPIREND: 
 
 Közmeghallgatás. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy a 2012. évi költségvetés tárgyalása előtt Celldömölk 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete közmeghallgatást tart, ahol a város lakossága a költségvetéssel 
és más, a várost érintő kérdésben felteheti kérdéseit, kinyilváníthatja véleményét. Tájékoztatást adott arról, 
hogy a város intézményszerkezetét fenn tudja tartani jelentős önkormányzati támogatást kellett adniuk, a 
korábbi években százmillió értékű támogatást adott a kórháznak, a tömegközlekedést évente 15-20 millió 
forinttal kiegészítették, hogy a megszokott helyi járat megmaradhasson Celldömölk-Alsóság-Izsákfa 
útvonalon. Így kevesebb pénz jutott utak, járdák rendbetételére, ami érthető módon minden lakót érdekel. 
 
 2./ Lőwinger György celldömölki lakos: 
 
 A jobbítás szándékával tett a várossal kapcsolatban egy-két észrevételt. A 
hótakaró elolvadása után borzalmas szemét jött elő. Többször tapasztalta, hiába vannak kint a 
szeméttárolók, nem képesek egy méterre elmenni az emberek, inkább eldobják a szemetet. Tudja, hogy a 
Városgondnokságnak megnövekedett a tennivalója. Felajánlotta a segítségét, mivel van ideje, akár a 
közterület felügyelettel együtt, ha erre írásos, vagy szóbeli felhatalmazást kap. Örömét fejezte ki az új 
autómosó létrejötte miatt, látja, hogy igénybe veszik az autósok. A fürdő fejlesztésével, a JUFA Ungarn KFT-
vel folyó tárgyalások állásáról érdeklődött. 
Az önkormányzat segítségét kérte abban, hogy a kontyos parkolója és a Király János utcában a ház melletti 
(kavicsos) parkoló el legyen választva, mivel egymás között átjárnak az autók, különösen csütörtöki napokon 
okoz gondot. 



 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Sajnos mindig aktuális a városban lévő szemét ügye. A Városgondnokság 
megpróbálja rendbe tenni, létszáma elég szűkös. Minden évben adtak be pályázatot a Munkaügyi 
Központon keresztül, negyedéves, féléves, jó esetben háromnegyed éves foglalkoztatásra. Ahogy az ország 
teherbíró képessége csökken, az ilyen pályázati lehetőség is csökken. Így még több feladat hárul rájuk. 
Ilyenkor kellene társadalmi munkát vállalni, de leginkább a szemetelési szokásoknak megváltozni. A tegnapi 
napon tartott bejárásukkor szomorúan tapasztalta, hogy az új terek építésekor füvesített terület sok helyen le 
van taposva, sőt még autókerék nyomok is láthatóak. A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottságnak 
ezeket meg kell nézni és lépéseket megtenni. Ilyen okok miatt kellett a Budai Nagy Antal utca forgalmi 
rendjét megváltoztatni, egyirányúvá tenni.  
A gépkocsi-mosó magánvállalkozás alapján valósult meg, mellette a földterület az önkormányzaté, azt síkba 
kell hozni.  
A JUFA Ungarn Kft-vel folyamatos egyeztetések, tárgyalások zajlanak, irodát bérel a Kft. a fürdő területén, 
felvett két dolgozót. Az önkormányzat is szeretné, ha a közös teherviselésben minél kevesebb háruljon rá, a 
vállalkozó szintén ezt szeretné, ebben kell a középutat megtalálni, bízik benne, hogy ezek ki is fognak 
alakulni. 1,1 milliárd forint értékben lenne szálloda építés, 50 szobával, 140 férőhellyel, ehhez 245 millió 
forint uniós pályázati pénzt kaptak, a kemping 295 millió forint, amihez 95 millió forint a pályázaton elnyert 
összeg, illetve a fürdő fejlesztése van tervbe véve 6-700 millió forint értékben, amihez a pályázaton elnyert 
támogatás 221 millió forint. Az önkormányzat a fürdő körüli földterületeket 295 millió forintért tervezi eladni, 
mely összegből fordítanak a fürdő fejlesztésére. Ahhoz, hogy az elképzelések szerint jövő nyáron nyitni 
tudjanak, április-május között el kell indítani az építkezést, amennyiben ez nem valósul meg, az 
veszélyezteti a pályázati támogatást is. A fürdő üzemeltetésére is egyeztetéseket folytatnak. 
A Vulkán Park megnyitására a Regionális Fejlesztési Tanácstól hat hónap hosszabbítást kapott az 
önkormányzat, a tervek szerint jövő év tavaszán nyitna. 
A felajánlott segítséget Lőwinger Györgynek megköszönte, személyesen meg fogják beszélni. 
A parkolóval kapcsolatos felvetésével a műszaki osztály foglalkozni fog. 
 
 4./ Tarczi István celldömölki lakos: 
 
 Többek között a létbiztonságról beszélt, ezért a politikusokat hibáztatta. 
Magyarországon vannak akik 50-60 ezer forintért dolgoznak és örülnek, hogy van munkájuk. Kifogásolta, 
hogy a különböző szolgáltatások (gáz, villany, stb.) után alapdíjat kell fizetni, holott ezeket a magyar 
emberek pénzéből építették, a multik rátették a kezüket. Az emberek be lettek csapva a lakáshitelekkel, 
szinte rábeszéltek mindenkit, hogy hitelt vegyen fel, nem kaptak tájékoztatást. Sok embert érint, ezek az 
emberek ott vannak, hogy kiköltöztetik őket, mert valakinek kell a lakás. A végrehajtóknál nincs érzés. 
Megkérdezte hol itt a létbiztonság, a harmónia. A bankok becsapták a hiteleseket, nincs mögöttük 
devizafedezet, de mindent abban számolnak el. Egy önellátó ausztriai faluról mesélt. A termelők nem tudják 
eladni az áruikat, csak azt lehet megvenni, ami a multiknál van, ami károsítja az egészséget. Olyan 
kormányt akar, amelyik az emberekért dolgozik, nem pedig eladja az országot. Ez után kritizálta az 
alkotmányt. Izraelt hozta példának, ahol nem lehet a földet eladni, példa lehetne, és lesz is, ha össze tudnak 
fogni, nem lesznek pártok, akiknek a katonái itt ülnek.  Véleménye szerint a magyar nép ellehetetlenítése 
folyik, az egész világ nagy veszélyben van. Azt mondta, Horváth István – aki feltalálta a művért – anyagát is 
azért vitte el a rendőrség, hogy ne tudják vele gyógyítani az embereket, legyen munkája az orvosoknak. Az 
általa készített „bűnözés térképét” akarta átadni a polgármester úrnak, hogy jelentse fel őket. Szerepel 
benne mindenki, az ügyészség, rendőrség. Megszorítás, megszorítást követ, minden embernek értékelhető 
munkát kell biztosítani, ne kelljen ingázni. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Felhívta Tarczi István figyelmét, a közmeghallgatás arra szolgál, hogy a 
város dolgairól beszéljenek, kerülje a rágalmazást. Kijelentette, hogy az általa mutatott papíron szereplőket 
nem jelenti fel, ez nem a brüsszeli parlament, nem az Országgyűlés.  



 6./ Tarczi István: 
 
 Azt mondta pályázatokról ne beszéljenek, sokkal többet fizetnek vissza, 
mint amit kapnak. Nézzék meg az emberek miben járnak, nincs cipőjük, lakásuk sem lesz, ez a politikának a 
következménye. A politikusok jó pénzt kapnak, mások éheznek. A média híreket gyárt, félretájékoztat és 
elhallgat. Tud olyan megoldást, hogy az iskolák, intézmények energiaköltségét le lehet csökkenteni felére, 
harmadára. 
 
 7./ Fehér László polgármester: 
 
 Kérte, hogy ezt a lehetőséget a holnapi nap hozza el. 
 
 8./ Tarczi István: 
 
 Holnap a kölcsönautóval elutazik. Folytatta azzal, hogy nincs semmije, 
nem hajlandó köztörvényes bűnözőkkel szavazni. Minden bizonyítéka megvan, hogy akik a parlamentben 
ülnek, be lehet vasalni hazaárulást követtek el. Elmondta, hogy idült skrizofénnek van nyilvántartva. Ha 
hülyeséget beszél, vállalja érte a felelősséget, örömmel bolond ilyen világban, ami most van. A pénz lett az 
isten. Szólt még többek közt arról, hogy az iskolában a gyerekek fejébe betöltik amit akarnak, hanem ki 
kellene bontani azt, ami benne van. Történelmi eseményeket hozott fel példának, ami mind arra kellett, hogy 
a magyarságot ki lehessen irtani.  
 
 9./ Lőwinger György: 
 
 Elhatárolódott az előtte felszólalótól, el van keseredve, hogy 
közmeghallgatásra van lehetőség, mindenki elmondhatná panaszát, javaslatát. Ő élt vele és Tarczi István, 
aki el merte mondani gondolatait. 
 

 10./ Horváth Sándor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi 
elnöke: 

 
 Elmondta jelen pillanatban azért jött, hogy javaslatot tegyen és nem 
szeretne kritikát megfogalmazni a Képviselő-testület, polgármester úr munkásságával. Celldömölkön az 
egyik alapprobléma, hogy Celldömölknek nincs elvrendszere és módszertana. Mindennek az alapja a rend. 
A 2010-es és 2011-es adatok szerint ez a rend korántsem olyan, mint amilyennek lenni kellene. Idézett 
Kovács József, előző rendőrkapitány beszámolójából, mi szerint drasztikusan emelkedett az ismertté vált 
bűncselekmények száma. Javaslatként: van egy úgynevezett Érpatak, ez a település az ország keleti részén 
működik és az elmúlt időszakban független polgármesterük Orosz Mihály Zoltán munkássága alatt Érpatak 
virágzásnak indult mind a bűncselekmények terén, óriási csökkenés mutatkozik, illetve az emberek 
közösségeket alkotva próbálnak értéket teremteni, közösséget alkotni. Érpatak polgármestere 
sajtótájékoztatókat, fórumokat tart, járnak más falvakból, sőt Finnországból a rendőri vezetés is itt volt, 
tanulmány készítettek, hogy miért ilyen jó a település. Felolvassa, hogy mi az az elmélet, ami alapján 
Érpatak működni tud, működőképes, élhető, biztonságos települést alakítottak ki. Azt szeretné, ha a 
celldömölki önkormányzatnak is lenne hasonló elképzelése és azt az elképzelést véghezvinné. Ki fog 
derülni, hogy mi az, amit sorrendbe kell tenni, mire épül a település, város, amiből lehet felépíteni. 
„Érpataki Modell = a biztonságos és élhető település kialakításának elvrendszere és módszertana. 
Kulcsmondatunk, kiindulópontunk és legfontosabb alapelvünk: „Rend a lelke mindennek”. Álláspontunk 
szerint a település vezetőinek és a település közügyeivel kapcsolatban lévő hivatásos köztisztviselőknek és 
felelős civileknek a legnagyobb erőfeszítéseket mindenek előtt a rend kialakítása, fenntartása és 
megszilárdítása érdekében és irányába kell kifejteni, ezután jöhet minden egyéb (vagyis csak ezután 
jöhetnek a fejlesztések és beruházások is), mert a rend a szilárd és nélkülözhetetlen alap, melyen múlik 
minden egyéb fejlesztés hatékonysága és sikere a közösség és az egyén boldogulása szempontjából 
egyaránt. A települési vezetőknek a meglévő jogszabályokat merni kell alkalmazni, valamint meg kell 



követelni és ki kell kényszeríteni a jogalkalmazóktól egy olyan jogalkalmazást, mely kivételezések nélkül, 
következetesen és hatékonyan, szükség esetén a romboló személyekkel a konfliktusokat is bátran fel meri 
vállalni. A település vezetőinek élen járva kell felvállalni a szükséges konfrontációkat szövetséges 
segítségnyújtás mellett, a könnyelmű konfliktuskerülés helyett, a támogató segítségnyújtás aktív biztosítása 
által (a gyermekjóléti szolgálat képviselőjétől, a védőnőtől kezdve a szabálysértési előadón, a gyámügyi 
előadón, a jegyzői gyámhatóságon, a gyámhivatalon keresztül a rendőrjárőrig, az ügyészig és a bíróságig 
bezárólag) minden jogalkalmazóval fel kell vállaltatni a konfliktusokat a „problémás személyekkel”: vagyis a 
törvényen kívüliekkel, a bűnözőkkel, a seftesekkel, az ügyeskedőkkel, az adóelkerülőkkel, a fehérgalléros 
jogkerülőkkel-ügyeskedőkkel és minden típusú közösségrombolóval, úgy, hogy a törvényeket korrekten, 
következetesen és kivételezések nélkül, kellően visszatartó erejű szankciókkal a rendeltetésszerű 
joggyakorlás szabályai, vagyis a biztonságos és élhetővé váló települések szent érdekei szerint betartjuk. Az 
Érpataki Modell egyik legfontosabb tétele, hogy elsőnek mindig a legrenitensebb, legbomlasztóbb 
személyeket kell szembesítenünk a törvényekkel, jogkövetésre kényszerítve őket. Behódolás és gyáva 
konfliktuskerülés helyett példát statuálunk rajtuk, ami olyan eredménnyel jár, mintha egy kígyó fejét vágnánk 
le. A legfontosabb szempont, ami alapján megkülönböztetjük a közösség egyes tagjait, az nem a faji vagy 
társadalmi rangbeli vagy politikai hovatartozásbeli különbség, hanem a következő: a konkrét tevékenysége 
során a közösség szempontjából építő, vagy romboló tevékenységet folytat-e az adott személy! Az építő 
szándékú embereket minden rendelkezésre álló eszközzel támogatjuk és szövetségesnek tekintjük, a 
romboló tevékenységet folytatókat ellenségnek tekintjük, és ellenük harcot kezdünk, igyekszünk minél előbb 
megszüntetni a romboló tevékenységeket, mégpedig azért, mert a hajót lékelgetők lékütögető hobbija 
veszélyt jelent az egész közösségre és a közös hajóra. Ha eltűrjük a lékelgetést, akkor egy idő után a 
romboló személy előbb utóbb egyre nagyobb lékeket fognak ütni a hajón és egyre több személyt kezdenek 
erre buzdítani, amit a hajó süllyedésekor már sokkal nehezebb és több energiát áldozva lehet orvosolni, 
ezért javasoljuk a településvezetőknek, hogy a romboló tevékenységeket mindig csírájában, 
gyorsreagálással és példastatuálással igyekezzenek megszüntetni. Ha nincs rend egy településen, akkor a 
közösség haldoklik, akkor a beruházásoknak és a különböző fejlesztéseknek nem lesz igazi közösség-
fejlesztő hatása. Csak a rendre, mint szilárd alapra lehet építeni a munkahelyteremtő beruházásokat és a 
településfejlesztéseket. Ha a településen belül van rend, ha az együttélés során definiálódtak a megfelelő 
játékszabályok, a helyi szokásjog megerősítése által körvonalazódtak a határok, ha mindenki előtt világos, 
hogy eddig lehet elmenni és tovább egy jottányit sem, ha már tudják a lakosok, hogy hol van a zéró 
tolerancia határa, akkor mindenki fellélegzik és a közösség tagjai elkezdhetik végre saját tehetségüknek, 
ötleteiknek megfelelő tevékenységet folytatni, elkezd a közösség a saját értékei és a magában hordozott 
talentumok szerint működni és elkezdi a saját hagyományait megteremteni. Csak a gyökereihez visszatalált 
közösség tud szárnyra kapni és csak így lehet a vérszerződő őseinkhez méltóvá válva az egeket 
meghódítani. Maximálisan támogatjuk a helyi közélet megerősödését, az emberek egymás közti 
kommunikációját és egymás iránti segítségnyújtását, a közösségépítő projektek megvalósítását, a helyi 
hagyományok ápolását, a helyi identitás megerősítését, a hagyományteremtő kezdeményezéseket, hogy 
felmerülhessen a település lakóiban egy újfajta szemléletmód, az egymásért való felelősség, valamint a 
közösségért történő tenni akarás. Mi Érpatakon egy egyenes, és világos úton járunk. Harcban edzett, 
gyakorlatban bevált, jó gyümölcsöket termő módszereinket és elveinket közkincsnek tekintjük, 
eredményeinket büszkén hirdetjük, tapasztalatainkat szívesen átadjuk. Jó szándékú és helyi közösségükért 
felelősséget érző embereknek tanácsot, segítséget nyújtunk, mintát és példát mutatunk, a tapasztalatok 
továbbadása által mi is gazdagodunk és igaz barátságok megkötése által további testvéri közösségeket 
építünk.” 
 
 11./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Horváth Sándor bűnözéssel kapcsolatban elmondott statisztikai adataira 
reagált. A felderített bűnesetekről szólt, ami nem azt jelenti, hogy a bűnesetek száma növekedett, hanem 
annyival több bűnesetet derített fel a rendőrség. Óriási különbség van a kettő között.  
 
 
 



 12./ Horváth Sándor: 
 
 Továbbra is kiállt amellett a véleménye mellett, hogy nőtt a bűnesetek 
száma 418 esetről 673 esetre. 
 
 13./ Fehér László polgármester: 
 
 Megkérte Celldömölk város jegyzőjét, hogy nézzen utána és a következő 
ülésen erről számoljon be. A rendőrség minden évben beszámol, ez a város honlapjára fel is kerül. Amit 
felolvasott, voltak olyanok, hogy harc, rend, ellenség. Lehet, hogy van ahol ilyen módszereket kell 
alkalmazni, Celldömölkön nem elfogadott. Egy biztos, ha mindenkinek lenne munkája, a bűnözés is 
kevesebb lenne. Celldömölkön is harcolnak, hogy ne legyen annyi eldobott csikk. A Városgondnokság össze 
fogja takarítani, nem szeretnék, ha az enyészeté lenne a városkép, habár Horváth úr azt mondta, addig nem 
érdemes fejleszteni, beruházni, amíg nincs rend.  
Megkérdezte Horváth úrtól, hogy az általa példaként felhozott Érpatak mekkora település, mennyi lakosa 
van, amire nem tudott válaszolni. 
 
  14./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Azért kért szót, hogy megnyugtassa a sági és izsákfai lakosokat, hogy a 
helyi járatos közlekedést megoldják. 
 
 15./ Fehér László polgármester: 
 
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, a közmeghallgatást bezárta. 
Bejelentette, hogy a képviselőtestület a 2012. évi pénzügyi terv tárgyalásával folytatja ülését. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Farkas Gábor.       Fehér László 
      jegyző       polgármester 

 
 


