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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. 
szeptember 05-én 1400 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
  
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, Budai Bernadett, 
Erdélyi Antal, Karádi Mihály, dr. Kovács Zoltán, Nagyné Ferencz Mirtill, Söptei Józsefné, dr. Várnai Levente 
képviselők, Farkas Gábor jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt: 
 
 Horváth Melinda, Lukács Erzsébet képviselők. 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető, Dummel Ottó műszaki osztályvezető, 
Dr. Zömbik Viktória jogi szakreferens, Balogh Zsolt, Szalai József - a Városfejlesztési és Költségvetési 
Bizottság tagja. 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 11 
képviselő közül 9 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
 
Javasolta, hogy a képviselőtestület a napirendet az alábbi sorrend szerint tárgyalja meg. 
 
 NAPIREND: 
 

1./ Dr. Szomraky Zoltán utca felújítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
2./ Kemenesvíz Kft. folyószámlahitelének kötelezettség-vállalása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
3./ Menetrend egyeztetése. 
  
 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 A képviselőtestület a napirendre tett javaslatot 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
 1./ NAPIRENDI PONT: 
 

Dr. Szomraky Zoltán utca felújítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Szóbeli előterjesztés. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatósága 
kereste meg városunkat a Dr. Szomraky Z. utca felújításávalkapcsolatban. 8 millió forint áll rendelkezésükre, 
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az ABC és a Syrius étterem közötti szakasz újra aszfaltozására és szegélyezésére. Az útkereszteződésig 
terjedő útszakaszt is be lehetne vonni, ha Celldömölk Város Önkormányzata részt tud vállalni. Az 
önkormányzatnak a költségvetésében 2 millió forintot kellene erre elkülöníteni és 500 ezer forintban 
marógép bérlésére, de ha ez elkészül 10 millió forint értékű útfelújítás valósulhat meg. A Közút Kht. a jövő 
évben szeretné a következő útszakaszt, a vasúti átjáróig felújítani, majd azt követően egészen a Pápai útig. 
Erre a választ a Magyar Közút Kht-nak két napon belül meg kell adni. 
 
 Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Azt javasolta, hogy a Szomraky utca felújításához csatlakozzon az 
önkormányzat, csak ne másnak a rovására, a már elfogadott, tervezett útfelújítások ne maradjanak el.  
 
 Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Aggályát fejezte ki, hogy mindig újabb utak felújításáról van szó, fél, hogy 
az Óvodaköz rendbetétele végleg el fog maradni. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Nyilván hiányozni fog az a pénzösszeg valahonnan, de 2-2,5 millió 
forintból egy utat sem tudnak felújítani. 
   
 A képviselőtestület az elhangzott javaslatok alapján 8 igen, 1 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 176/2012.(IX.05) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

A Képviselő-testület a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatósága által a 
Dr. Szomraky Zoltán utca (8404 jelű út Celldömölk belterületi – Sági utca 
kereszteződésétől Városháza térre vezető kereszteződésig terjedő – 
szakasza) felújításában részt vesz. A Képviselő-testület költségvetéséből 
– a működési tartalékból – 2 millió forintot az útfelújításra, 500 ezer forintot 
aszfaltmaró-gép bérlésére biztosít. 
  
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő: azonnal 

 
 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 

Kemenesvíz Kft. folyószámlahitelének kötelezettség-vállalása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
  
 Szóbeli előterjesztés. 
 
 Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Kemenesvíz Kft. által a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
celldömölki fiókjánál vezetett folyószámlahitel kezesség-vállalása lejárt, ezt évenként a Képviselő-testületnek 
újra kell tárgyalni, dönteni kell a kezesség-vállalásról. 
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  A képviselőtestület az elhangzott javaslatok alapján 9 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatokat hozta: 
 
 177/2012.(IX.05.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a Kemenesvíz Kft. által a K&H 
Bank Zrt-től kért 20.000.000,-Ft-os, azaz Húszmillió forintos 
folyószámlahitelért. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő: azonnal 

 
 3./ NAPIRENDI PONT: 
 

Menetrend egyeztetése. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Szóbeli előterjesztés. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 A Képviselő-testület döntött az ügyben, hogy elfogadja a közszolgáltatásra 
vonatkozó szerződést, ez 2012. augusztus 30-án történt. Felhatalmazta a részönkormányzat vezetőjét, hogy 
menetrend ügyében kezdjen tárgyalást a szolgáltató képviselőivel. A menetrendet az érvénybe lépés előtt 
legalább 15 nappal közzé kell tenni, tájékoztatni az utazóközönséget. Azt a variációt javasolja megoldásnak, 
hogy október 1-től vezetnék be az új menetrendet, addig a régi menetrend maradna érvényben. A 
szolgáltató ígéretet tett, hogy ebben az egy hónapban akár különjárattal is eljuttatja a gyerekeket az 
órarendbe beépített úszásoktatásra a Vulkán Fürdőbe.  
 
 2./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Konkrétan a délutáni buszindulást kifogásolták, vannak egyéb 
észrevételek is. 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 A tanulóifjúságnak az lesz a problémája, hogy a nyári menetrend szerint 
közlekedik a busz október 1-éig. 
 
 4./ Balogh Zsolt, a szolgáltató képviselője: 
 
 Főként akik 16 óráig dolgoznak, ők kifogásolták, hogy több mint fél órát 
kell várniuk, 17 órára jutnak haza. Tájékoztatást adott arról, hogy milyen változásokat terveznek a 
menetrenden: A reggeli járatokat egy kicsit előbbre hozták, az 5 órait 455-re, hogy 526-ra beérjen. Jogos 
felvetés, hogy 606 órakor indul Szombathelyre a vonat, 531 órakor pedig Budapest, illetve Zalaegerszeg felé. 
Tudnák ezt a buszt érkeztetni 556-ig, de két vonat kiesne, azt kell eldönteni, hogy melyik a fontosabb, hogy a 
Szombathely felé utazóknak ne kelljen annyit várni, vagy figyelembe veszik a másik két vonattal utazókat is. 
A 632-es járat előbbre jött, 712-kor ért be az állomásra és 710 órakor elment a szombathelyi vonat. Nagyon 
kifogásolták, hogy Izsákfáról 653-kor elindul a busz. Az iskolajáratokat ugyanabban az időpontban kell 
indítani, hiába indították valahány perccel később, az elsőn 200-an voltak, a másik buszon szinte nem ült 
senki. A 720-as járatot visszatették, a sági iskolába járnak gyerekek és pedagógusok. A 920-as járat maradt. 
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A 1020-as járatot egyenlőre 1035-re tették, mert az iskolás gyerekek uszodába való járását nem tudták 
pontosan megmondani, hogy 35-kor, vagy 40-kor akarnak indulni. Itt tudják egy kicsit csúsztatni a járatot, 
vagy addig ki fog derülni. A 1225-ös járat maradt az iskolásoknak, a 1355-ös járatot 14 órára tették a vonatok 
érkezése, indulása miatt. A sokat vitatott 1615-ös járat 1643-ra tételéről már beszéltek, a 1716-os járat 1755-re 
lett áttéve.  
 
 5./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Egy-két emberről van szó, aki 1615 órakor nem tud haza menni. Rengeteg 
diák jön a szombathelyi vonattal, akinek 1640-kor ér be a vonatja.  
 
 6./ Fehér László polgármester: 
 
 A buszok döntő többségére munkába- iskolába indulás és annak végén 
hazautazás alkalmával van igénybe véve. Vagy pedig az önkormányzat plusz járatot fizet. Megkérdezte 
Balogh Zsoltot, hogy ez mennyi pluszköltséget jelentene az önkormányzatnak. 
 
 7./ Balogh Zsolt, a szolgáltató képviselője: 
 
 A kifogásolt délutáni órában nem tudnak plusz járatot betenni, a 
menetidőbe nem fér bele. 
 8./ Fehér László polgármester: 
 
 A Képviselő-testület ülésén ezt nem tudják eldönteni, pontosítani, 
javasolja, hogy hatalmazzák fel a részönkormányzat vezetőjét, részönkormányzati képviselőt, polgármestert, 
alpolgármestert, a Városfejlesztési és Költségvetési, valamint a Humán Szolgáltatások bizottsága elnökeit, 
hogy a jegyző által összehívott munkaértekezleten döntsenek a buszok indulásáról. Akkor meg lehet 
jelentetni a menetrend tervezetét, mondjanak véleményt és 15 nap után véglegessé lehet tenni.  
  
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatokat hozta: 
 
 178/2012.(IX.05.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a végleges menetrend 
kialakítását, melyet a hatályba lépés előtt 15 nappal nyilvánosságra kell 
hozni. A polgármesternek a döntés előtt ki kell kérnie az 
alpolgármesterből, részönkormányzat vezetőjéből, Városfejlesztési és 
Költségvetési Bizottság elnökéből, Humán Szolgáltatások Bizottsága 
elnökéből, jegyzőből álló munkacsoport véleményét.  

 
Felelős: Fehér László polgármester 
   
Határidő: azonnal 

 
 Fehér László polgármester: 
 
Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 

Farkas Gábor.       Fehér László 
      jegyző       polgármester 


