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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 
március 12-én 1400 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
  

 Jelen vannak: 
 

 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, Budai Bernadett, 
Erdélyi Antal, Horváth Melinda, Karádi Mihály, Dr. Kovács Zoltán, Nagyné Ferencz Mirtill, Söptei Józsefné 
képviselők, Farkas Gábor jegyző. 

Horváth Melinda az 2. napirendi pont tárgyalása előtt érkezett meg a Képviselő-testület ülésére. 
 

 Igazoltan távol maradt:   
 
 Dr. Várnai Levente képviselők. 
 

 A meghívottak közül megjelent: 
 

 Piri Balázs – a Kemenesvíz Kft. ügyvezetője, Kiss Lilla – pénzügyiiroda-
vezető, Dummel Ottó – műszakiiroda-vezető, Kiss Lilla – pénzügyiiroda-vezető, Losoncz Andrea – az Új 
Kemenesaljai főszerkesztője, Baranyai-Vajda Zsuzsanna – Városi Televízió munkatársa. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelenteket és a televízió nézőit. Megállapította, hogy a 
megválasztott 11 képviselő közül 9 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
 
 Fehér László polgármester: 
 
Javasolta, hogy a Képviselő-testület a napirendet az alábbi sorrend szerint tárgyalja meg. 
 

 NAPIREND: 
 

1./ A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
2./ Közterület használati kérelmek. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
3./ 2014. évi útépítési tervek. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
4./ Vulkán-fürdőn zajló felújítások. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
5./ Önkormányzati kezességvállalás a Celli HUKE Nonprofit Kft. 

folyószámla hiteléhez és kezességvállalási díj megállapítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
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6./ A Celldömölki Városi Általános Iskola alsós épületének betáplálását 
szolgáló távhő vezeték helyreállítása. 

  
 Előadó: Fehér László polgármester 
 

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

A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 

HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
    1./ Fehér László polgármester: 
 

   Javasolta az előterjesztés szerinti tagok megválasztását a szavazatszedő 
bizottságokba. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

37/2014.(III.12.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 24. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság 
választott tagjainak a következő választópolgárokat fogadja el: 
 
1. sz. szavazatszámláló bizottság: 

1) Mesterházy Ernőné  Celldömölk, Kossuth u. 18. II/15. sz. 
2) Lőwinger György  Celldömölk, Király J. u. 2. III/24. sz. 
3) Pethőné Somlai Ibolya Celldömölk, Király J. u. 2. III/23. sz. 
 
Póttag: Péter-Tóth Izabella Celldömölk, Pápai u. 7. sz. 
 Rózsás Bernadett Celldömölk, Vasvári P. u. 8/A. II/8. sz. 
 

2. sz. szavazatszámláló bizottság: 

1) Szomju Lászlóné  Celldömölk, Hársfa u. 14. sz. 
2) Pajor Katalin   Celldömölk, Vörösmarty u. 4. sz. 
3) Farkas Józsefné  Celldömölk, Móritz S. 1/a. II/4. sz. 
 
Póttag: Horváthné Görög Marianna Celldömölk, Kodály u. 5/C. II/6. sz. 
 Geiger Gábor  Celldömölk, Zalka M. u. 11. sz. 
 

3. sz. szavazatszámláló bizottság: 

1) Sebestyén Lajosné  Celldömölk, Sági u. 7. sz. 
2) Nagy Dezsőné  Celldömölk, Sági u. 13. II/12. sz. 
3) Lendvai István Lászlóné Celldömölk, Ifjúság tér 6. sz. 
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4) Tulok Ernőné  Celldömölk, Sági u. 7. sz. 
5) Lukács Csabáné  Celldömölk, Hámán K. u. 18. sz. 
 
Póttag: Hegedűs Erzsébet Celldömölk, Sági u. 45/B. sz. 
 Somogyi Beáta  Celldömölk, sági u. 11. 7/31. sz. 

 

4. sz. szavazatszámláló bizottság: 

1) Balhási István  Celldömölk, Mikes u. 21. sz. 
2) Stári Lászlóné  Celldömölk, Gábor Á. u. 27. sz. 
3) Linka Beáta   Celldömölk, Gábor Á. u. 28. 
 
Póttag: Lampért Gyöngyi Celldömölk, Mikes u. 20. sz. 
 Pőcze Judit  Celldömölk, Gábor Á. u. 6. sz. 
 

5. sz. szavazatszámláló bizottság: 

1) Nagy Kálmánné  Celldömölk, Bartók B u. 21. sz. 
2) Kovácsné Gersei Ildikó Celldömölk, Arany J. u. 24. sz. 
3) Lökkösné Varga Alíz  Celldömölk, Ady u. 15. sz. 

Póttag: Emih-Virág Eszter Celldömölk, Széchenyi u. 2. sz. 
 Gerencsér Károlyné Celldömölk, Kolozsvár u. 23. sz. 
 

6. sz. szavazatszámláló bizottság: 
 
1) Bejczy Károly  Celldömölk, Bocskai u. 2. 
2) dr. Györéné Losoncz Andrea Celldömölk, Kinizsi u. 19. sz. 
3) Szabóné boznánszky Ágnes Celldömölk, Kossuth L. u. 15- 
 
Póttag: Kővári Andrea  Celldömölk, Árpád u. 20. 
 Sebestyén Tímea Celldömölk, Kossuth L. u. 15/A. II/6. 
 

7. sz. szavazatszámláló bizottság: 
 
1) Győri Elemérné  Celldömölk, Béke u. 10. sz. 
2) Somogyi Dezsőné  Celldömölk, Marx K. u. 2. sz. 
3) Faragó Józsefné  Celldömölk, Fazekas M. u. 2/A. sz. 
 
Póttag: Ihász Antalné  Celldömölk, Fazekas M. u. 4. sz. 
 Somogyi Lászlóné Celldömölk, Marx u. 17. sz. 
 

8. sz. szavazatszámláló bizottság: 
 
1) Boznanszky Lászlóné Celldömölk, Móricz Zs. u. 1. sz. 
2) Enyinginé Géczi Zsuzsanna Celldömölk, Kőtörő u. 31. sz. 
3) Kéri Józsefné  Celldömölk, Mátyás király u. 67. sz. 
 
Póttag: Joós Viktória  Celldömölk, Mátyás király u. 8. 
 Karácsonyné Mesterházi Judit Celldömölk, Eötvös u. 11. sz. 
 

9. sz. szavazatszámláló bizottság: 
 
1) Baracskai József  Celldömölk, Hegyalja u. 16. sz. 
2) Horváth Gézáné  Celldömölk, Kódó u. 4. 
3) Horváth Miklósné  Celldömölk, Hegyalja u. 39. sz. 
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Póttag: Somogyiné Trombitás Csilla Celldömölk, Hegyalja u. 34. sz. 
 Nagy Krisztián  Celldömölk, Bokodi u. 32. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
         
Határidő:  azonnal 

 
Horváth Melinda képviselő megérkezett a Képviselő-testület ülésére. 
 
 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 

Közterület használati kérelmek. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 

 
 Elmondta, hogy idő közben a Celldömölki Városi és Vasutas 
Sportegyesülettől is érkezett egy kérelem. 2014. március 29-én 9-17 óráig a Sporttal az egészségért 
Kemenesalján elnevezésű projekt keretén belül szeretnének egészségnapot tartani. Mindhárom 
rendezvény olyan jellegű, hogy nem üzleti vállalkozás, a lakosság számára nyújtanak hasznos, 
kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget. Javasolta, hogy az önkormányzat engedélyezze számukra a 
térítésmentes közterület használatot. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

38/2014.(III.12.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület térítésmentes közterület használatot engedélyez az 
alábbi rendezvények megtartására: 
 
1) „GURUL A VÁROS” kulturális rendezvény, sportbemutató. 

Rendező: Gyuricza Imre és társai 
Időpont: 2014. április 5. (szombat) 9-13 óra 
Helyszín: Ifjúság téren a Sági u. 1. sz. alatti ingatlan nyugati oldala és 

az Ifjúság téri játszótér északi oldala melletti terület 
 

2) „Tavasz Köszöntő” kulturális rendezvény. 
Rendező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 
Időpont: 2014. március 29. (szombat) 8-23 óra 
Helyszín: Szentháromság tér 
 

3) „Egészségnap” – egészségügyi rendezvény. 
Rendező: Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület 
Időpont: 2014. március 29. (szombat) 9-18 óra 
Helyszín: KMKK előtti terület 
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Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
         
Határidő:  azonnal 

 
 
 3./ NAPIRENDI PONT: 
 

2014. évi útépítési tervek. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 

 
 Elmondta, hogy az önkormányzat komoly plusz adóbevételre tett szert, 
a 2014. évi költségvetésben elkülönített pénzösszegből szeretnék az előterjesztésben is felvázolt 
útépítéseket megvalósítani. Javasolta, hogy nézzék meg a költségcsökkentő tényezőket, mint pl. a 
Fazekas Mihály utcában nem elégséges-e 1x4 cm vtg. aszfaltréteg. A Közbeszerzési Bizottságnak 
adjanak felhatalmazást, hogy valamennyi útépítésre kérjenek árajánlatot. 
 
 2./ Dummel Ottó műszakiiroda-vezető: 
 
 Az elmúlt évnek a megkötött szerződései, a várható ezévi 
aszfaltárakból próbálták kikövetkeztetni egy várható bekerülési összeget. A már ismert igényeket 
árazták be. Vannak olyan tételek, amelyekre konkrét kivitelezői, vagy tervezői árbecsléssel 
rendelkeznek. A Bocskai utcában a héten megindultak az újbóli munkálatok, a szegélyezés rövidesen 
elkészül, azt követi az aszfaltozás. Csapadékcsatornával, kétrétegű aszfalttal lezárt út fog elkészülni. Az 
Óvoda köz II. üteme az I. ütem szisztémájával készülne, a Városgondnokság emberi erőforrásának 
felhasználásával kerül végrehajtásra. A Gayer tér út- járdaépítését három ütemre bontották. Első 
ütemben az első hosszú ház belső oldali járdájának teljes átcserélését, maradék részének erőteljes 
kátyúzásával a gödröket szüntetnék meg. A Gábor Áron utcában marás és aszfaltterítés, a Batthyány 
utcában a meglévő útra burkolat építése lett tervezve, ami marásának nincs értelme, 4 cm aszfaltterítés 
és árokrendezés. A Mátyás király utca 710 + 70 méter hosszú. Ennek tervezését most végzi a tervező 
cég, hasonló színvonallal, mint a Bocskay utca (szegélyezés, aszfaltozás, vízelvezetés). A 
vízelvezetésnek befogadója nem minden esetben van. Egy részén lehetne zárt csatorna, van ahol 
szikkasztó-rendszereket lehetne létrehozni. A szegélyezés helyett padkázás jöhet szóba. Útpadka 
mellett sikkasztó árok lenne, árokrendezéssel 5 millió forintos tételt adna. A Táncsics utcában az ottani 
forgalomhoz korrekt megoldás lenne az egyrétegű aszfaltozás 
 
 3./ Benkőné Remoirt Lilla képviselő: 
 
 Aggódik az Óvodaköz előtt kialakított kis tér minőségéért, mivel az 
építkezéshez nehéz gépjárművekkel járnak be. A Szentháromság téren a közvilágításra érkezett 
panasz, nem világít minden lámpatest. A Pozsony utcában a betonüzem felé kanyarodó sávban nagy 
eső esetén kisebb tó keletkezik. Érdeklődött, hogy ennek helyreállítására történt-e valamilyen 
intézkedés. 
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 4./ Nagyné Ferencz Myrtill képviselő: 
 
 Érdeklődött, hogy a Gábor Áron utcában felmarásra kerülő aszfalt be 
lesz-e dolgozva, vagy szabadul fel mart aszfalt. 
 
 5./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 Örül annak, hogy a Mátyás király utca helyreállítása az idei évben 
megtörténik Megkérdezte, hogy a kétrétegű aszfaltozással a hullámokat kezelni tudják-e. A Kodály 
Zoltán utcában alkalmazott mart aszfaltos megoldás már rövid távon is rossznak mondható. 
 
 6./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Kérte, hogy a Batthyány – Kolozsvár utca kereszteződésében volt 
gond, amit mart aszfalttal feltöltöttek, ezt újból pótolni kellene. 
 
 7./ Dr. Kovács Zoltán képviselő: 
 
 Előre bocsátotta, hogy nem szakember, de véleménye szerint a 
Mátyás király utca esetében is megfelelne a Marx Károly utca minősége, útpadkás megoldás. 
 
 8./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Megköszönte az alsósági városrészen útépítésre felosztható 55 millió 
forintos keretet, valamint azt, hogy ennek felosztásáról saját maguk dönthetnek. A számokkal volt 
gondja, a műszakiiroda-vezetővel egyeztettek, ezek az adatok a pályázat után dőlnek el véglegesen. 
Véleménye szerint a Mátyás király utca jóval kevesebb pénzből megoldható, mint ami becsülve lett. Ha 
a Fazekas és Táncsics utcákra 6 cm aszfaltot terítenek, elfogadható utat lehet csinálni. Idő közben 
beszakadt a Puskin és Liszt Ferenc utca kereszteződése, fél méteres gödör van. Szerinte maradni fog 
annyi pénz, hogy ezen útszakasz javítását is meg tudják oldani.  
 
 9./ Fehér László polgármester: 
 
 A Képviselő-testületnek kell felhatalmazást tenni a Közbeszerzési 
Bizottság felé, hogy kérje meg az árajánlatokat. Ez minél hamarabb induljon el, hogy a munkálatok még 
jó időben elkezdődhessenek. 
 
 10./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Pontosította polgármester úr kérését, nem árajánlatkérésről, hanem 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról van szó ezen utcák vonatkozásában. 
 
 11./ Dummel Ottó műszakiiroda-vezető: 
 
 Válaszolt a feltett kérdésekre, felvetett problémákra. Az önkormányzat 
ezt a pénzügyi forrást bocsátotta rendelkezésükre útépítésre. Az út- hídfelújítási keretből oldják meg az 
összes többi utca kátyúzását, közlekedési táblák pótlását, belvíz, csapadékvíz elvezetési dolgokat. A 
Pozsonyi utcával kapcsolatos felvetés miatt a cég vezetőjével felveszi a kapcsolatot. A közvilágítási 
problémákat be lehet jelenteni közvetlenül a zöld számon az E-On felé, vagy az önkormányzat felé. 
Hozzátette, hogy az önkormányzat a mért állás után fizet. Pipics Csaba építkezését nem tudják 
megtiltani. Felhívták a figyelmét a súlykorlátozó táblára, hogy emiatt engedélyt kell, hogy kérjen. Így 
rögzítve van, hogy nehéz gépjárművel mikor volt bent a területen. A Gábor Áron utcában felmarásra 
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kerülő aszfaltot földút karbantartására szeretnék felhasználni. A Mátyás király utcánál komoly 
magassági problémákat ez a program nem tud kezelni, ahol szükséges vastagabb réteg aszfaltot 
tesznek rá. A Batthyány – Kolozsvár utcánál nemcsak a kanyar lesz helyreállítva, a labdarúgó pálya 
irányába is eljönnek.  
 
 12./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Az után érdeklődött, hogy a csatornázás miatt beszakadt utcákkal mi 
fog történni, arról volt szóm, hogy a Kemenesvíz Kft. helyre fogja állítani. Az Eötvös, Béke, Kertalja, Új 
Világ utcában maradt egy-egy szakasz, összességében 150-200 méter. 
 
 13./ Fehér László polgármester: 
 
 Ennek a kivitelezését a Kemélyép készítette, később ez a cég is 
megszűnt, lejárt a garancia. A hiba oka az volt, hogy nem volt meg kellőképpen a tömörítés. Az 
önkormányzat közszolgáltató cégének a helyreállítás nem feladata, arról beszéltek, hogy megnézik, 
alábetonoznak és amikor a városban aszfaltozás lesz, kérnek árajánlatot. A Kemenesvíz Kft.-vel csak 
azt a munkát tudják elvégeztetni, amit saját személyzettel meg tudnak oldani. Egyúttal tájékoztatta a 
Képviselő-testület tagjait, hogy március 20-án 13 órára érkeznek a DRV munkatársai, akik ismertetik 
ajánlatukat a vízszolgáltatással kapcsolatban.  
 
 14./ Nagyné Ferencz Myrtill képviselő: 
 
 Kérte, ha lehetséges a Gábor Áron utcában felmart aszfaltot a 
Kisdobos utca poros részére használják fel. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

39/2014.(III.12.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alábbi útfejlesztések 
vonatkozásában indítsa el a közbeszerzési eljárást: 
 

 Bocskai utca II. üteme 

 Óvoda köz II. üteme 

 Gayer tér I. ütem (első épület járda + erőteljes kátyúzás) 

 Gábor Á. utca (lakótelepi rész 1.600 m2 maráx + 4 cm aszfalt) 

 Batthyány u. – Kolozsvár u. 350 fm (alá kátyúzás + 4 cm aszfalt + árok 
rendezés) 

 Rákóczi utca (a „közösségi közlekedés” pályázat felújítási munkáinak 
folytatásaként) I. ütem, járdafelújítás  

 Mátyás király utca 710+70 méter (szegélyezés, kétrétegű aszfaltozás, 
csapadékvíz szikkasztás, vagy elvezetés) 

 Fazekas u. – Táncsics u. 4.200 m2 4 cm aszfalt 

 Puskin – Liszt F. utca kereszteződéséig beszakadt úszakasz 
helyreállítása 
 

Felelős:   Fehér László polgármester 
         
Határidő:  azonnal 
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 4./ NAPIRENDI PONT: 
 

Vulkán-fürdőn zajló felújítás. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 

 
 Emlékeztetett arra, hogy korábban döntött a Képviselő-testület, hogy 
milyen fejlesztést vállal a 40 millió forintos csomag terhére, valamint döntött arról is, ami az úgynevezett 
Vulkán Kft. által megvalósított 100 millió forintos csomag terhére valósulna meg. Az előterjesztésben 
leírásra került, hogy ezek megkezdődtek. Van egy olyan csomag, ami tulajdonképpen az április 11-i 
nyitáshoz feltétlenül szükséges. Volt olyan ígérvény, hogy a 2014-ben fel nem használt karbantartási 
összeg (kb. 14 millió forint) majd fejlesztésekre rendelkezésre bocsátanak. Ezek a feladatok elvégzése 
sürgőssé vált, ez a forrás rendelkezésre áll az önkormányzatnál, megadott határidőn belül az 
önkormányzat le is tudja bonyolítani a szükséges beszerzési eljárást. Ennek a forrásnak a terhére az 
önkormányzat vállalja fel a feladatok elvégzését, ne a cégnek adják át a keretet. A 2. pontnak az a 
lényege, hogy a 40 millió forintos csomagban van olyan tétel, amiből a nyári bejárathoz való járda 
kiépítése, annak az útnak a meghosszabbítása megoldható lenne. Ha infrastruktúrával nem ellátott a 
nyári bejárat, senki nem fogja igénybe venni. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy az egyeztetések, tulajdonosi értekezletek 
folyamatosan zajlanak. Ezek mind olyanfajta dolgok, amit a fürdőfejlesztés megkövetel.  
 
 3./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 A szállodaépítés, fürdőfejlesztés munkálatai közben kialakult egy ún. 
„technikai út” a Bajcsy Zs. utca folytatásába. A város érdeke lenne ha ott kialakulna egy gyalogos, 
kerékpáros út.  
 
 4./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Kérte, hogy a műszaki iroda nézze meg pontosan a 
tulajdonviszonyokat. Jó lenne, ha kimenne ott egy gyalogos, kerékpáros út, de tudni kell, hogy kié a 
terület.  
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Úgy tudja, hogy a JUFA-nak az az elképzelése, hogy egy kavicsozott 
utat szeretne az építkezéshez használt út helyén, hogy a Ság hegy felé rövidebb úton el tudjanak 
menni.  
 
 6./ Dummel Ottó műszakiiroda-vezető: 
 
 A polgármester kérésére röviden tájékoztatást adott a fürdőben zajló 
munkálatokról.  



9 
 

 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

40/2014.(III.12.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A K a 2012. évben a Vulkán fürdő bérleti szerződéséből befolyt, de 
karbantartásra fel nem használt összeg terhére az alábbi feladatokat 
végezteti el: 

 vegyszeradagolók felújítása 

 meglévő medencék burkolatainak, fugáinak javítása 

 külső homlokzat festés 

 festés és alpinista takarítás 

 visszacsapó szelepek beépítése 

 vízgépészeti vezetékek rögzítése 

 PLC újraszabályozási munkák. 
 
A beszerzések lefolytatására felkéri a Beszerzési Bizottságot oly módon, 
hogy a beruházások lebonyolítására 2014. április 11-ig kerüljön sor. 
 

2. A Képviselő-testület az önkormányzat által vállalt, de másik beruházó 
által megvalósított programelemek elmaradásából fennmaradó keret 
terhére az alábbi feladatokat végezteti el: 

 

 nyári bejárathoz való járda kiépítése 

 nyári bejárathoz vezető út rendbetétele. 
 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
         
Határidő:  azonnal 

 
 

 5./ NAPIRENDI PONT: 
 

Önkormányzati kezességvállalás a Celli HUKE Nonprofit Kft. 
folyószámlahiteléhez és kezességvállalási díj megállapítása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 

 
 A Celli HUKE Kft. ügyvezetője megkereste az önkormányzatot, hogy 
átmeneti likviditási problémáik lettek, amely probléma ismert a Képviselő-testület előtt. A Kemenesvíz 
Kft-nél hasonló konstrukció működik. 10 millió forintot szeretne a banktól igényelni. A Kormányhivatal 
tájékoztatása szerint a kezességvállalási díj javasolt mértéke 0,5-2 százalék. A Képviselő-testületnek  öt 
százalék kezességvállalási díj meghatározását javasolják. 
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 2./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Kihangsúlyozta, hogy ameddig a HUKE Kft. közös tulajdonban 
működött és eredményes volt, nem volt szükség folyószámla hitelre. A bevételek és kiadások jól 
követték egymást, nyereséges volt, soha nem fordult elő likviditási probléma. A különböző befizetendő 
adók, a lerakási díjak, amelyeket a Zalaispa megállapított, hulladékjáradék, rezsicsökkentés 
veszteségessé tették a cég működését. A tíz millió forint tűzoltásra elég. Az előre jelzett veszteség kb. 
felét pótolja abban az esetben, ha a pályázat nem nyer. A későbbiekben kell készülni az 
önkormányzatnak arra, hogy a társaságba tőkét kell beforgatnia. Javasolta a kezességvállalás 
elfogadását és egy nagyon alacsony rendelkezésre állási díjnak a megállapítását. 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Szintén kérte, hogy támogassa a Kft. kérését, a hulladékszállítást meg 
kell oldani, a cég működése megkövetel ilyen intézkedéseket. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

41/2014.(III.12.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a Celli HUKE Nonprofit Kft. 
által az OTP Bank Nyrt-től kért 10.000.000 forintos – azaz Tízmuillió 
forintos – folyószámlahitelért 2014. december 31-ig. 
 

2. A Képviselő-testület a kötelezettségvállalás 0,5 %-ának megfelelő 
kezességvállalási díjat kér. A Celli HUKE Nonprofit Kft. az 50.000,-Ft 
kezességvállalási díjat 2014. március 31-ig megfizeti Celldömölk Város 
Önkormányzatának. 
 

Felelős:   Fehér László polgármester 
         
Határidő:  azonnal 

 
 

 6./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Celldömölki Városi Általános Iskola alsós épületének betáplálását szolgáló 
távhő vezeték helyreállítása. 

  
 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Szóbeli előterjesztés. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Dummel Ottó műszakiiroda-vezető: 

 
 Ismertette, hogy a Városi Általános Iskola alsós épületének 
betáplálását szolgáló távhő vezeték rossz állapotban van. Az elmúlt hetekben fel kellett bontani, hogy a 
hibát el tudják hárítani, legyen fűtés az iskolában. A további meghibásodások elkerülése végett 
szükséges a vezetéket helyreállítani. Kérte a Képviselő-testületet, hogy erre biztosítson fedezetet és 
hatalmazza fel a beszerzési bizottságot a szükséges eljárás lefolytatására. 
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 2./ Kiss Lilla pénzügyiiroda-vezető: 
 
 Azt javasolta, hogy a Városgondnokság költségvetése legyen kijelölve 
fedezetként a beruházás lebonyolításához. Pályázati forrásból szeretnének erre fedezetet találni, amit 
várhatóan május hónapban tudnak beadni a Magyar Államkincstár felé. 
 
 A képviselő-testület az elhangzottak alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

42/2014.(III.12.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Celldömölki Városi Általános Iskola alsós épületének betáplálását szolgáló 
távhő vezeték helyreállítására a Képviselő-testület 5 millió forint + ÁFA 
összeget biztosít, melynek fedezete a Városgondnokság költségvetése. 
 
A Képviselő-testület felkéri a beszerzési bizottságot a szükséges eljárás 
lefolytatására. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
         
Határidő:  azonnal 

 
 

 Fehér László polgármester: 
 
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, a nyílt ülést bezárta. 
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület zárt üléssel folytatja munkáját.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Farkas Gábor Fehér László 
 jegyző polgármester  


