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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. 
március 6-án 1400 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. 
  
 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, Dr. Várnai Levente képviselők, Farkas Gábor jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt: 
 
 Dr. Várnai Levente képviselő 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Kovács Ferenc – országgyűlési képviselő, a Vas Megyei Közgyűlés 
elnöke, Futó István könyvvizsgáló, Szücs Andrea mb. aljegyző, Somogyi Gyula – a Városfejlesztési és 
Költségvetési Bizottság tagja, Holpert Jenőné – az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagja, Gasztonyiné Fódi Zita – 
a Celldömölki Városi Óvoda vezetője, Csizmaziáné Hubert Mária – a Népjóléti Szolgálat igazgatója, Pálné 
Horváth Mária – a Humán Szolgáltatások Bizottságának tagja és a KMKK igazgatója, Bakó István – a 
Városgondnokság igazgatója, Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető, Dummel Ottó – műszaki osztályvezető, 
Tulok Gabriella oktatási szakreferens, Finta Krisztián – politikai szaktanácsadó, Gyuricza Imre szakreferens, 
Geiger Ernő, Losoncz Andrea – az Új Kemenesalja főszerkesztője, Vajda Zsuzsanna – a Városi Televízió 
szerkesztője, Tarczi István, Kapui Gyula, László Béláné, Heim Géza, Vermesi György, Márton Zoltánné, 
Lőwinger György, Mogyorósi Lászlóné, , valamint 20 celldömölki lakos. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, örömét fejezte ki, hogy 
ilyen szép számmal eljöttek. Évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást kell tartani az 
önkormányzatnak. Ennek eleget téve minden évben a költségvetés elfogadása előtt kerül megtartásra a 
közmeghallgatás, melyen Celldömölk állampolgárai kérdéseket tehetnek fel a polgármester, jegyző, 
képviselő-testület tagjai felé, valamint elmondhatják véleményüket, javaslataikat.  
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Nyoszoli Kálmánné: 
 
 Kovács Ferenc országgyűlési képviselőnek az Együtt Celldömölk Városért 
Egyesület nevében megköszönte a támogatását  az esetkocsi Celldömölkre történő telepítése érdekében 
kezdeményezett aláírásgyűjtéshez. Szeretné kérni támogatását a gyógyszertári ügyelet ügyében is. Ugyanis 
egyik napról a másikra megszüntették hasonlóan a kórházi aktív ellátáshoz. Celldömölknek elég nagy a 
körzete, szeretnék ha visszaállítanák az éjszakai és hétvégi gyógyszertári ügyeletet.  
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Ezzel kapcsolatban tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ÁNTSZ a 
Képviselő-testülettől kért állásfoglalást, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy hét végén, illetve éjszaka a 
gyógyszertárban ne legyen ügyelet. Már többször megkeresték patikusok, hogy kevesen veszik igénybe, 
gyógyszerész végzettségű ügyelhet csak, ez drágítja a fenntartást. A Képviselő-testület egyöntetűen azt 
mondta, hogy ehhez nem járul hozzá. A hatóság véleményt kért, nem a Képviselő-testületnek volt döntési 
joga. Ennek ellenére azt a tájékoztatást kapták, hogy meg lett szüntetve a gyógyszertári ügyelet. Ebben az 
ügyben már fogadóórán is többen megkeresték. 
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 3./ Kovács Ferenc országgyűlési képviselő, megyei elnök: 
 
 Elmondta, hogy először hallotta ezt a problémát, amin nagyon 
meglepődött. A gyógyszertárak egymás között meg tudnának állapodni, ha nincs rá nagy igény, megnézni, 
hogy milyen mentesítést lehet találni. A kezdeményezést aláírta, az egészségügyért felelős államtitkárnál is 
kérte az esetkocsi biztosítását, mentésügyi alapon is kezdeményezte. Egyszerű átcsoportosítással is meg 
lenne a lehetőség, de a mostani mentőautó beszerzésével mód nyílik, hogy Celldömölk kapjon esetkocsit. A 
közeljövőben kezdődik el a mentőautók beszerzése, mentőállomások építése. Sárváron a hegyközségben a 
körforgalom mellett állandó telepített mentőhelikopter állomás lesz, javítva az ellátást. 
 
 4./ Kapui Gyula: 
 
 A régi kesztyűgyár épületének, környezetének sorsáért aggódik. Kérte az 
elnök urat, hogy megyei szinten próbáljanak valamit tenni érte, hogy ne legyen az idő martaléka. Nemcsak 
az épület megy tönkre, hanem a környezete is, benőtte a gaz. 
 
 5./ Kovács Ferenc országgyűlési képviselő, megyei elnök: 
 
 Elmondta, hogy a jobb sorsot megélt ingatlan magántulajdonban van, a 
magántulajdonba beleszólni a köz részéről nem szabad és nem is illik. Ugyanakkor hozzátette, hogy 
mindenütt nagyon sok az elhagyott épület, de a magántulajdon szentsége nagyon komoly. A közterületek 
takarításáért az önkormányzat a felelős. 
 
 6./ László Béláné: 
 
 Mint volt egészségügyi dolgozó szólt hozzá. Az elmúlt időszak időjárása 
és a közlekedési viszonyok miatt nem ártana felhívni az illetékesek figyelmét, akik a kórház aktív ellátását 
megszüntették, hogy igenis szükség lenne rá. Valóban segíthetne az esetkocsi, de az aktív ágyakra is 
szükség lenne. Ígéretet kaptak, hogy a járóbeteg ellátást fejleszteni fogják, valóban történtek lépések, 
szakrendelésen óraszám bővítés volt. Nagyon kritikus a bőrgyógyászati szakrendelés kéthetenkénti egy 
rendelése. Ezen jó lenne változtatni. Régebben heti négy nap, később heti három nap volt rendelés és akkor 
is sokan vették igénybe. Ez csökkent le kéthetenkénti egy rendelésre. Gyakran utazik autóbusszal és a 
Vasvirág Hotel előtti buszmegállóban 10-15 diákkal fagyoskodnak. Megkérdezte, hogy nem lehetne-e fedett 
buszmegállót létesíteni. Megkérdezte azt is, hogy a szakiskolában a cukrász- pék képzésen készített 
pékáruknak mi a sorsa, nem lehetne-e boltot kialakítani, ahol a városlakók kedvezményesen 
hozzájuthatnának. 
 
 7./ Fehér László polgármester: 
 
 A kórház ügyében elmondott véleményt a város lakosságának száz 
százalékával osztja. Struktúra átalakítás történt. Celldömölk esetében szerencsés volt, hogy a 
Markusovszky Kórház kihelyezett osztályaként a szülészet aktív ágyai megmaradtak. Dr. Farkas Péter 
kórházigazgató tájékoztatta, hogy a belgyógyászaton bizonyos vizsgálatok történhetnek, valamint működik 
az egy napos sebészet, ügyeletet is ellátnak, apróbb esetekkel nem kell Szombathelyre menni. Az is 
megfogalmazódott, hogy minden elvesztett hónap után egyre messzebb kerülnek valamitől, azok az orvosok 
máshova mennek, ha lehetőséget is kapna a kórház aktív ellátásra, a nagy orvoshiányban nehéz 
visszahozni őket. A járóbeteg ellátással, különösen a bőrgyógyászati rendeléssel megfogalmazott kérdést 
továbbítani fogják. A szakmunkásképzővel szembeni fedett váróhelyiség kérdését meg fogják nézni. 
Elkeserítő, hogy a fedett buszváró helyiségeket megrongálják, nemrégen a Sági utcai fényképész előttit 
rongálták meg, szintén az iskola előttit azért kellett átalakítani, mert minden egyes disco után összetörték. 
Bízik abban, hogy ezen a helyzeten javítani fog a térfigyelő rendszer üzembe helyezése. A térkővel burkolt 
területeket a Városgondnokság folyamatosan fogja tisztítani, de például az eldobott rágógumikat sokkal 
nehezebb takarítani. A takarításban ki kell, hogy vegyék részüket az üzletek, vendéglátóhelyek 
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tulajdonosainak is. A szakiskola diákjai által előállított péksüteménnyel kapcsolatban elmondta, hogy az 
önkormányzat már többször is rendelt tőlük rendezvényeire ezekből a termékekből. Ezt az igényt tolmácsolni 
fogja, mivel az iskola teljesen állami fenntartásba került, az önkormányzat ebben döntést nem hozhat. 
 
 8./ Heim Géza: 
 
 Gyalázatnak tartja a kórház belgyógyászati és sebészeti aktív ágyainak 
megszüntetését. Mire a mentő eljuttatja a megfelelő helyre a súlyosabb betegeket, elhunynak. A 
kormánynak meg kellene gondolni, hogy azokon a helyeken, mint Celldömölk is visszaállítsák az aktív 
ágyakat. A kórházat a környéken lakók érdekében építették meg. Érdeklődött az utcanév változtatásokkal 
kapcsolatban. Szívbemarkolónak tartja a kilenc emeletes ház előtti tér és parkoló állapotát. Nemcsak a 
szemetelés okoz gondot, hanem rengeteg gépkocsi olajfoltot hagy maga után. A zászló kérdéssel 
elhangzott tájékoztatásnak örül, bízik abban, hogy a turul szoborról lelopott zászló is vissza fog kerülni. 
 
 9./ Vermesi György: 
 
 A térfigyelő kamerák elhelyezése után érdeklődött és hogy mikorra 
várható a működésük? 
 
 10./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 A korábbi ülésen tájékoztatták a Képviselő-testületet, hogy jogszabály 
változás folyamán valamely utcaneveket meg kellene változtatni. A Honismereti Munkaközösséggel 
együttműködve megkérték a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. Ezt az állásfoglalást várják, 
hogy mely utcaneveket kell megváltoztatni. A Honismereti Munkaközösség véleményét figyelembe véve 
fogják a javaslatot a Képviselő-testület elé terjeszteni. 
 
 11./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Elmondta, hogy a kamerarendszer műszaki tartalmát a rendőrséggel 
közösen dolgozzák ki, ami folyamatban van, ezt követi a beszerzés, majd a kivitelezés, május végén, június 
elején fog indulni, a rendőrségre küldi a jelet és onnan lesz kezelve a rendszer. Tizenkét kamera lesz, 
elsősorban a városközpontban és a kivezető utak mentén lesznek elhelyezve. 
 
 12./ Márton Zoltánné: 
 
 A Balassi utca vízelvezetésének megoldását kérte a Képviselő-testülettől. 
Esőzés, hóolvadás után az egész utca vízben van, alig lehet közlekedni. A kátyúzással sokszor rosszabb 
helyzet van, mert megakadályozza, a víz elfolyását, az is az udvarra folyik be. Szeretné ha nem kellene 
félniük állandóan a víztől. 
 
 13./ Lőwinger György: 
 
 A köz érdekében mondta el gondolatait, főként a szűkebb lakóterületéről 
továbbított egy-két kérést. Az úgynevezett kontyos ház mellett lévő parkoló tulajdonjoga után érdeklődött, 
azért is, mert borzalmasan néz ki, teherautók átjárnak a Király J. utca felé. Kérte korlát kihelyezését, amivel 
az átjárást meg lehet akadályozni. Csapadékos időben sártenger van. A Király János utcai parkolást jelző 
táblának nem tudott a közlekedési hatóság érvényt szerezni. Szombaton, csütörtökön a gépkocsik nem 
férnek el egymás mellett, ugyanúgy használják mindkét oldalt a parkolásra. Az épület előtti oldalon van 
engedélyezve a parkolás, teljesen megsüllyedt az a járdaszakasz. A Szentháromság tér, posta előtti 
szakaszon havazáskor csak egy sávban tudta a Városgondnokság hóekézni, két autó úgy fért el, hogy az 
egyik bent maradt a hóban. Olvadáskor pedig az okozott gondot, hogy a csatornák nem lettek kitisztítva és 
nem tudták elnyelni a nagy mennyiségű csapadékot. A Szentháromság tér környékén tapasztalta, hogy gépi 
porszívóval felszedték a rengetek cigarettacsikket. Ugyanakkor még ott maradt az ún. érdesítő anyag, 
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ezeket fel kellene tisztítani, zavarólag hat. Az „Utazz és parkolj” pályázatban bízott, hogy a 
mozgáskorlátozottaknak meg lesz oldva az akadálymentesítés. Kerekesszékkel a Kossuth utcai 
gyógyszertárig el lehet nyugodtan menni, de utána vége. A Rezgőnyárfa étteremnél sem lehet a járdáról 
lemenni, az állomást nem lehet megközelíteni. A mozgáskorlátozott a jegyváltó pénztárhoz nem tud oda 
menni. Kéri, hogy az önkormányzat is hívja fel a MÁV illetékeseinek a figyelmét erre a problémára. Végül 
megköszönte az Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek, hogy felkarolta az esetkocsi aláírásgyűjtési 
akcióját. Ez mindenki érdekében történik. 
 
 14./ Fehér László polgármester: 
 
 Válaszában elmondta, hogy a Király János utcai parkoló Kiniczky István 
tulajdona, felajánlotta a városnak, hogy használhatja parkolásnak, amíg a több ütemben megvalósuló 
építkezés ott nem kezdődik el. Ígéretet tett olyan korlát elhelyezésére, ami meggátolja, hogy autóval ne 
lehessen átmenni. Az erős havazásnál olyan helyzet volt egy-két napig, hogy a városból kimenni és bejönni 
sem lehetett. A Városgondnokság tette a dolgát, autókat is béreltek. Volt olyan tél, amikor nem volt erre 
szükség, de az idén jóval több hó esett. Azt a zúzalékot majd fel fogja takarítani a Városgondnokság. A hó 
eltakarításában a város lakosságának is kell segíteni és egy kis tolerancia is kell. Az a bizonyos utazz és 
parkolj pályázaton Celldömölk akkor nem nyert, most újra kiírásra került, bízik benne, hogy sikeres lesz. 
Biztos, hogy nem szerencsés, ha a kerekes-székeseknek körbe kell menni és a forgalmi irodánál tudnak 
szólni jegyért. 
 
 15./ Bakó István, a Városgondnokság igazgatója: 
 
 Nagyon sok embert zavar az utcán eldobott sok csikk. Pár évvel ezelőtt a 
főtéren elhelyeztek csikktartókat, amitől sajnos nem lett kevesebb a csikk. Egyeztettek az ÁNTSZ-el 
jogszabályok miatt, és a közeljövőben 25 hasonló csikktartó kerül kihelyezésre. Igaza van a Lőwinger 
Györgynek, hogy az érdesítő anyag még nem lett összesöpörve. A járdákat nem lehet sózni, ezért inkább az 
érdesítő anyagok használata kerül előtérbe. Mivel a következő héten az időjárás előrejelzés szerint fagy és 
csapadék várható, az autóról az adaptert nem akarja lecserélni, mert szükség esetén fagytalanítani kell 
ezeknek a gépeknek. Tett kezdeményezést olyan takarítógép beszerzésére, ami a megnövekedett 
térburkolat, parkolók, utak seprésére alkalmas. Ha ilyen gép rendelkezésre áll, minőségi javulást 
eredményez a város tisztaságát illetően. Kapott megbízást, hogy vegye fel a forgalmazókkal a kapcsolatot. 
A Király János utcában azért volt egy nyomon kitolva a hó, mert nincs hova kidobni a havat. Ha a városban 
egy alkalommal egy nyomon kitolják a havat, a Mercedes 110 kilométernyi utat takarít ki. Az idén szükség 
volt gépek bérlésére is, erre közel 700 ezer forintot fizettek ki, túlmunkát is el kellett rendelni, ennek összege 
meghaladta a fél millió forintot. Az idei évre tervezték be a buszvárók rendbetételét, tavasszal meg 
szeretnék csinálni. El kell indulni a ligeti játszótér felújításával is, ez a játszótér az, ami messze elmarad a 
város többi játszóterétől. 
 
 16./ Fehér László polgármester: 
 
 A Hollósy téren szerették volna, ha halszálkásan alakítják ki a 
parkolóhelyeket, szakember véleménye szerint a fák gyökerei megsérültek volna, ezért van egy oldalon 
történő parkolás engedélyezve. Ha nem szabályosan parkol valaki, az hatósági dolog, tud arról is, hogy 
ezért már büntettek is. 
 
 17./ Mogyorósi Lászlóné: 
 
 A Vulkán Fürdő felől kijövő kerékpárút veszélyeire hívta fel a figyelmet, a 
gépkocsival közlekedők gyorsan mennek, néha a kerékpárosok nem is tudnak átmenni. Kérte, ha 
lehetséges egy nagyobb táblával, vagy valamilyen módon jelezni kellene a kerékpáros közlekedést. A 
Mátyás király és a Marx Károly utca nagyon rossz, sötétben kerékpárral is veszélyes ott közlekedni. 
Megkérdezte, hogy a benzinkút mögötti területtel mi az elképzelés. A városközpontba az üzletek be vannak 
tömörítve, véleménye szerint azon a területen jó lenne egy üzletsor, ami a ságiakat is érintené, hogy ne 
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kelljen mindenért Cellbe menni. Panaszkodott a közvilágításra is, van amikor napokig nem ég egy-két 
lámpa. A két városrész között a motorosok rettenetesen gyorsan mennek, a Rendőrség figyelmét kéri 
felhívni. 
 
 18./ Fehér László polgármester: 
 
 Az utcák minőségével a kifogásokat jogosnak tartja, minden körzetben 
két-három utat meg lehetne javítani, akkor is még lenne mindig panasz. Hosszú évek óta nem volt akkora 
összeg beállítva a költségvetésbe, mint az idei évben, 70 millió forint. Három évvel ezelőtt még regionális 
szinten kerültek kiírásra pályázatok, most ez a feladat teljes egészében az önkormányzatra vár. Két út 
felújítására lát lehetőséget az idei évben. A közvilágítással ha gond van az E-onnak kell jelezni. A benzinkút 
területét egy befektető csoport megvásárolta, ők úgy gondolták, hogy valamelyik potenciális 
bevásárlóközpont, a Tesco, vagy más ott nyitna üzletet, körülötte szaküzleteket, gyorséttermet terveztek. Ők 
a vételárat kifizették, mivel négy éven belül nem kezdődött meg az építkezés, a város élhetett volna 
visszavásárlási jogával. A Képviselő-testület ezzel nem élt, akkor lett volna érdemes, ha már lenne egy 
befektetési csoport, aki megvásárolná. A szálloda és kemping várhatóan év végén megnyílik, talán akkor 
majd az a tulajdonosi kör tervez oda valamilyen beruházást. Celldömölk útjainak kátyúzását folyamatosan 
végzik.  
 
 19./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Arra kérte a lakosokat, ha a közvilágítással valami probléma van, ne a 
műszaki osztályra telefonáljanak, hanem van egy ingyenesen hívható szám, ők azonnal kimennek a 
meghibásodás helyszínére és megjavítják. A tervek szerint ebben az évben egy út el fog készülni Alsóságon 
és egy út Celldömölkön. 
 
 20./ Fehér László polgármester: 
  
 Ezen a két útjavításon kívül még tavalyról áthúzódó útépítés is van. 
 
 21./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Ahogy az anyagi lehetőségek engedik, a kátyúzást úgy végzik. A volt 
posta épületében épül az üzlet, várhatóan húsbolt fog ott működni. A rehabilitációs foglalkoztatás be fog 
költözni a Városgondnokság épületébe, annak az értékesítésére is van igény.  
 
 22./ Fehér László polgármester: 
 
 Tudomása szerint Alsóságon két Coop üzlet van és a csárda mellett is 
van üzlet. A befektetők számítása határozza meg, hogy nyitnak-e üzletet, vagy nem. Izsákfán sincs bolt, 
elmondták azért zárják be, mert nem lehet boltot csak télen nyitva tartani. A vevők inkább bejönnek a 
nagyobb üzletekbe vásárolni.   
 
 23./ Heim Géza: 
 
 Megköszönte a Városgondnokság igazgatójának azt a szolgálatkész, 
magát nem kímélő munkáját, amit a hó eltakarításánál végzett, ugyanez nem mondható el a hómunkások 
esetében. Kérte, hogy a Spar üzlet sarkánál kijelölt útjavítást rendes útalap készítésével végezzék el. Szólt 
az ecetfák káros hatásáról, nagyon sok helyen már kivágták azokat. A csikkeket sok üzlet előtt az eladók 
szórják el, amikor kijönnek az üzlet elé dohányozni. A cégeket kötelezni kellene, hogy az üzlet elé legalább 
csikktartókat helyezzenek el. Megkérdezte, hogy a Baross utcai járdaépítés az idén folytatódik-e. A Ság 
hegyi útnál a hó megfogására magasabb, sátor alakban elhelyezett hófogók lennének alkalmasak. 
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 24./ Fehér László polgármester: 
 
 A Spar üzlet aszfaltozását megfelelő tömörítés után tartós plusz fok 
esetén el fogja végezni a Kemenesvíz Kft. A városban a kockakövek cseréjét a Városgondnokság beépíti 
munkarendjében, közmunkásokkal folyamatosan el fogják végezni. A volt mozi épületének külső 
rendbetételét a Képviselő-testület engedélyezte a Soltis Színháznak, annak a környezete sem szép, biztos 
ők is szerveznek munkát, hogy közösen rendbe legyen téve. A Városgondnokságnak a csütörtöki árusok 
figyelmét fel kell hívni, hogy vigyázzanak a környezetre, mert autóikkal felállnak olyan területekre, ami nem 
gépjármű forgalom céljára van kialakítva. Az idei költségvetésben tervezésre került a református templom 
kivilágításának támogatása, így a város valamennyi temploma kivilágításra kerül.  
 
 25./ Tarczi István: 
 
 Ő is szólt a csikkek eldobásáról, sajnos a 9 emeletes erkélyéről is 
ledobálják sok minden mással együtt. Beszélt a „zászló ügyről”, Celldömölkön is el lett napolva. 
Magyarország bent van az Európai Unióban, ami ellen komolyan tüntetett. Véleménye szerint nincs 
rendezve a hulladékszállítási díj, egyedül élőknek is ugyanannyit kell fizetni, holott meg sem telik a 
szeméttároló edény. Sok baj okát az állami cégek feldarabolásában látja. Foglalkozott az utcanevekkel, 
szégyenli magát, ha megkérdezik tőle hol lakik és a Zalka Máté utcát kell mondania. A buszmegállókat 
összetörik. A köztársaság szégyenének tartja a minősíthetetlen tárgyalást a bíró részéről, amin Sárváron 
volt. Javasolni fogja a törvényhozásnak, hogy minden tárgyalást rögzítsenek és az érintetteknek adják át. Ha 
országgyűlési képviselő lett volna, biztos minden közmeghallgatásra szakított volna időt. Szóltak arról, hogy 
csöpög az autókból az olaj, azt nem nézi meg az ÁNTSZ, hogy milyen koszosak a ládák, amiben a kenyeret 
tárolják. Celldömölkön van kenyérgyár, miért kell 80 kilométerről hozni a kenyeret? A város is tele van kínai 
bolttal, ugyanazt a portékát árulják, ami tönkretette az ország gazdaságát. Izsákfán nincs volt, nem kocsmák 
kellenek. Ez után beszélt a közokirattal való visszaélésének, igazságügyi szakértővel való viaskodásának 
ügyéről. 
 
 26/ Fehér László polgármester: 
 
 Kérte, hogy a várost érintő dolgokkal foglalkozzon. 
 
 27./ Tarczi István: 
 
 A képviselő-testületi ülés napirendjei között szerepel a mezőgazdasági 
földterületek bérbeadása. Miért nem lehet megszervezni, hogy azon a területen kertészet legyen és az unió 
országaiból ne kelljen a szemetet behozni, hogy a tejet itt állítsák elő. Ezért néptelenednek el a falvak. 
Véleménye szerint a deviza hitel szerződések törvénysértőek, a több mint 300 öngyilkosság és kiköltöztetés 
miatt még kártérítés is járna, Amerikában akit lelkileg megkínoznak kártérítést is fizetnek. 
 
 28./ Fehér László polgármester: 
 
 Ismételten figyelmeztette, hogy tartson be egy időkorlátot, már több mint 
tizenöt perce beszél. Nagyon sokan eljöttek közmeghallgatásra, eddig mindenki pár percben el tudta 
mondani a gondolatait. 
 
 29./ Tarczi István: 
 
 Egy éve nem nagyon hallhattak róla, nem foglalkozik a celldömölki 
önkormányzattal. 
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 30./ Fehér László polgármester: 
 
 Tarczi úr már többször elmondta, hogy nem foglalkozik helyi ügyekkel, 
országos ügyekkel foglalkozik. 
 
 31./ Tarczi István: 
 
 Az országos helyi ügy is! Szó szerinti jegyzőkönyvet kért!  
 
 32./ Fehér László polgármester: 
 
 A jegyzőkönyvek megküldésre kerülnek megyei kormányhivatal részére, 
ahol a törvényességi ellenőrzést elvégzik. A lényegi dolgokat kell leírni a jegyzőkönyvben. 
 
 33./ Tarczi István: 
 
 A tavalyi közmeghallgatás nem lett felvéve, volt-e ennek valamilyen 
retorziója? A HPV elleni védőoltással kapcsolatban elmondta, hogy a védőoltásokat népirtónak tartja, ezt 
sok komoly tanulmány mondja, és az önkormányzat támogatásával akarnak beoltatni gyerekeket. 
Önkormányzati pénzből támogatnak olyant, amihez nem értenek. 
 
 34./ Fehér László polgármester: 
 
 Az oltással kapcsolatos véleményre válaszolva elmondta, hogy nemi úton 
terjedő betegség megelőzésére szolgáló védőoltást kínálja a cég lányoknak, fiúknak. Az önkormányzat 
továbbra is fel szeretné ajánlani azoknak, akik ezt igénybe veszik, hogy a költségek egyharmadával segít. 
Önkéntes ez az oltás, a szülő dönti el. Kérte, hogy ne csúsztasson, hogy az önkormányzat szándékosan 
akar bajt okozni.  
 
 35./ Tarczi István: 
 
 A védőoltásra akarta felhívni a figyelmet, minden szaváért vállalja a 
felelősséget. Ajánlotta Dr. Dávid Tamás nemzetközi hírű rákkutató két órás előadásának meghallgatását. A 
rák nem halálos betegség, akikről az orvostudomány lemondott, 60-70 százaléka egészséges. Hosszasan 
beszélt különböző országok halálozási arányáról. Hogy emberek ne haljanak meg, szeretné ha ezt 
támogatná az önkormányzat.  
 
 36./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Minden, az emberek életét jobbító kezdeményezést támogatnak, ha olyan 
ezt is fogják, de nem ez a fórum hivatott erre. 
 
 37./ Tarczi István: 
 
 Abban az országban, ahol jelentősen csökkent a rákban elhalálozottak 
száma, nem ijednek meg, a táplálkozáson, a lelki állapoton kell változtatni. 
 
 38./ Fehér László: 
 
 Mivel a közmeghallgatásról már sokan kimentek, figyelmeztette Tarczi 
Istvánt, ha még valaki kimegy, be kell zárnia a közmeghallgatást. 
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 39./ Tarczi István: 
 
 Három percet kért még, mialatt illetlen megjegyzésekkel illette a 
polgármestert, országgyűlési képviselőket, pártokat. Véleménye szerint minimális lehetősége van annak, aki 
más véleményen van. 
 
 40./ Kapui Gyula: 
 
 Érdeklődött, hogy a Temesvár utca le lesz-e végig aszfaltozva. A 
Rendelőintézet udvarán lévő volt börtön épülettel van-e elképzelése az önkormányzatnak, az ablakok, ajtók 
be vannak falazva, ugyanakkor nincs elég parkolóhely. A körzet képviselőjét kérte, hogy a nyáron tartson 
egy kis közmeghallgatást, akár főzéssel, beszélgetéssel egybekötve, szeretettel várják. A tó melletti 
kerékpárút süllyedésével kapcsolatban emlékezik arra, hogy valamikor alakítottak ki a rendező felé egy 
levezető árkot, arra kellene elvinni a felesleges vizet, mert a vízszint emelkedése miatt mindig lehetnek ilyen 
beszakadások. 
 
 41./ Nagyné Ferencz Mirtill képviselő: 
 
 Ígéretet tett arra, hogy tavasszal, nyár elején a körzetében fog tartani 
fórumot. 
 
 42./ Fehér László polgármester: 
 
 A Temesvár utcát szerették volna újból egész hosszában leaszfaltozni, de 
csak az egyharmadát ismerték el. A volt börtön épületére volt elképzelés az egészségügyi struktúrában. 
Szakemberek azt mondják, a börtön fala, szigetelése többet ér, lehet hogy épül ott olyan dolog, ami 
használható lenne. A tóval kapcsolatban igaza van mindenkinek, a közútkezelő megállapította, hogy a 
rezgéstől becsúszott az út, az első esetnél már több tíz millió forint kellett volna a helyreállítási munkákhoz, 
de ennél jóval kevesebb keretet tudtak megmozgatni. Bízik benne, hogy rendezni fogják. 
 
 43./ Szalai Katalin (Hollósy tér 7. szám alatti lakos): 
 
 Az egyedül élők nevében szólt a hulladékszállítási díj kiszabásáról, 
igazságtalannak tartják, hogy lakások számára szabják ki. Több tíz millió forinttal tartoznak az 
önkormányzati lakásokban lakók, irritálja azokat, akik rendszeresen fizetnek. 
 
 44./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Elmondta, hogy valóban rendkívül nagy az önkormányzat kintlévősége. 
Minden olyan törvényes eszközt, amit lehet igénybe vesznek a lakbér behajtásokra. Nehéz helyzetben van 
az önkormányzat, többször van kiköltöztetési tilalom, elég hosszadalmas a végrehajtás, a bírósági eljárások, 
amelyek nyomán lehetőségük lenne egy-egy lakást kiüríteni. További problémát jelent, hogy olyan alacsony 
jövedelemmel rendelkeznek azok akik az adósságokat felhalmozták, hogy behajthatatlanok. Az 
önkormányzat évek óta használja az adósságrendezés intézményét. Meg kell felelni a feltételeknek, ami 
részben az egy főre jutó jövedelmet, másrészt szoros együttműködést jelent, hogy nemcsak az eddig 
felhalmozott adósságot, hanem a folyamatosan megjelenő díjak fizetését is teljesítenie kell. Amennyiben 
nem valósul meg, ki kell fizetni azt az állami, illetve önkormányzati hozzájárulást, amit annak reményében 
kapott valaki, hogy ezt tisztességgel fizeti. Az adósságkezelésbe a közüzemi díjhátralékokat is be lehet 
vonni. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék az adósságok a gazdasági 
társaságok működését. A hulladékszállítás díjával kapcsolatban ugyanazt tudja mondani, mind eddig. Ha 
egyedülálló háztartásoknak kisebb edényt biztosítanának, mindenki kisebb edényt fog használni. Az a 
költség, amit Celldömölk egész városának a hulladékszállítása jelent visszaosztódik, ugyanannyit kell fizetni 
a 80 literes edény elszállításáért, mint a 120 literesért. Van a Képviselő-testületnek, városvezetésnek olyan 



9 
 

könnyítése, hogy meghatározott egy főre jutó jövedelemnél támogatást ad az egyedülálló háztartásokban a 
szállítást igénybevevőknek. Aki ennek megfelel ezzel éljen. 
 
 45./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Lakóktól érkező panaszt tolmácsolt. A Vasvári Pál utcában a játszótér 
lassan egy városszéli telephez hasonlóvá válik egyes lakók kapcsán, akik nem veszik figyelembe a 
közösséghez való alkalmazkodást. A játszótérre lepakolja a rossz ajtókat, bútorlapokat, és amikor 
szabadideje engedi nekiáll fűrészelni. Amikor szóltak neki azt válaszolta, hogy vezesse be a 
Városgondnokság a lakásába a gázt és akkor nem fog fűrészelni. Felállnak a gépkocsikkal a játszótér füves 
részére. A fűrészelés eredményeként a szegek, fűrészpor, amit nem takarítanak el. Jön a jó idő, a 
gyerekeket jó lenne levinni a játszótérre, de nem szerencsés a fűrészporba, szegek közé vinni őket. Fel 
vannak háborodva a lakók, sokan megvették a lakásokat. Ha ezt engedik az lesz a következménye, hogy 
értékét vesztik azok a lakások. A lakók nyugalma is lényeges szempont, sok idős ember, kisgyermekes 
családok laknak ott. A Pityervárban nagyon rosszak az utak, szükséges lenne a kátyúzás. Még mindig nem 
történt meg az elszállítása a villanyoszlopnak. Arról is beszélt, hogy a hó elolvadása után a kutyapiszoktól 
nem lehetett lépni a városban. Erre jobban oda kellene figyelni, akinek ez a feladata büntesse meg azt, aki a 
kutyája után nem takarít össze. Végezetül megköszönte a Celldömölki Városi Általános Iskola 
pedagógusainak áldozatos munkáját, aminek az eredményét két napon át lehetett élvezni, csodálatos, 
nagyon kellemes volt, igazán gratulálni tud, hogy ilyen jó szórakozásban részesítették a jelenlévőket, 
további jó munkát kíván mindnyájuknak.  
  
 45./ Fehér László polgármester: 
 
Megköszönte az észrevételeket, a jegyző úrral felírták, meg fogják nézni. Közmeghallgatást lehetne 
többször is tartani, de úgy hiszi, ha valaki másokat nem bánt meg, bármikor eljöhet a Képviselő-testület 
ülésére, szokott is szót adni. Örül annak, hogy sokan eljöttek a mai közmeghallgatásra, azt sajnálja, hogy 
Tarczi István beszéde alatt sokan elmentek. Sok dologban mond igazságot, de folyamatosan álltak fel az 
emberek, pedig előtte többen jelezték, hogy szerettek volna érdeklődni, véleményt mondani. Ő egyedül több 
időt vett igénybe, mint az összes többi felszólaló. 
 
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, a közmeghallgatást bezárta. 
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület nyílt ülés keretében folytatja munkáját, melyet a 2013. évi 
költségvetés tárgyalásával, elfogadásával kezdenek. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Farkas Gábor Fehér László 
 jegyző polgármester 

 
  


