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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. június 18-án 1400 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
  
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, Erdélyi Antal, 
Karádi Mihály, Dr. Kovács Zoltán, Lukács Erzsébet, Nagyné Ferencz Mirtill, Söptei Józsefné képviselők, 
Farkas Gábor jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt:   
 
 Budai Bernadett, Horváth Melinda, Dr. Várnai Levente képviselők. 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Szücs Andrea aljegyző, Dummel Ottó – műszakiiroda-vezető, Kiss Lilla 
pénzügyiiroda-vezető, Vajda Zsuzsanna –  a Városi Televízió munkatársa. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelenteket.. Megállapította, hogy a megválasztott 11 
képviselő közül 8 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
 
 Fehér László polgármester: 
 
Javasolta, hogy a Képviselő-testület a napirendet tárgyalja meg. 
 
 NAPIREND: 
 

1./ Útfejlesztések. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 8 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
  
 
 1./ NAPIRENDI PONT: 
 

Útfejlesztések. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 

HOZZÁSZÓLÁSOK: 
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    1./ Fehér László polgármester: 
 
    A napirend ismertetésekor emlékeztetett arra, hogy a költségvetésben 
elfogadtak a celldömölki városrész útépítéseire 50 millió forintot, illetve az alsósági városrésznél 55 
millió forintot, összesen 105 millió forint állt az önkormányzat rendelkezésére becsült költségvetés 
alapján. Kiírásra került a Bocskai utca második üteme, Fazekas, Táncsics utcák teljes rétegzárása, 
Batthyány, Kolozsvár utca burkolat felújítása, Gábor Áron utca burkolat felújítása, valamint a Mátyás 
király utca útfelújítása két variációval. Egyik variációnál csapadékvíz elvezetése föld felszíne alatt 
szegélyezéssel, a másik variációban úgynevezett árokrendszerrel történne a csapadékvíz elvezetése. 
Ezek mellett a Baross utcai járdaépítésre (aszfaltozással) vállaltak kötelezettséget, van ígéret az 
önkormányzati hivatal mögötti úgynevezett lordok háza udvarának rendbetételére, járda megépítésére, 
Bocskai utca csapadékvíz elvezetésére, mielőtt megkezdődik az útépítés, Óvodaköz második ütemére. 
Úgy gondolták, hogy a rendelkezésre álló anyagi eszköz elég lesz. Beérkeztek az árajánlatok, hat céget 
hívtak meg, kettő adott ajánlatot. A legjobb ajánlatokat figyelembe véve, ha ezeket a munkákat el 
szeretnék végezni, 133,5 millió forintra lenne szükség, hozzá kapcsolódna a Kodály utcában elkezdett 
munka befejezése, Zrínyi utca könnyebb burkolattal történő felújítása. Az önkormányzat pályázatot 
nyújtott be a Városi Általános Iskola celldömölki és alsósági tagiskola napelemmel való ellátására is, 
ebből az alsósági iskolára vonatkozó pályázat nyert. A nem nyert pályázat önrészét is fel tudják 
használni. Át tudják csoportosítani a Vas Megyei Közgyűlés felé fennálló kölcsönt (Szakképző Iskola 
fejlesztéséhez)  Tervben volt, hogy a tűzoltóság előtt parkolókat alakítanak ki, ugyanakkor a kosárlabda 
csarnok építéséhez parkolókat kell kialakítani, azt a pályázat keretében el tudják végezni. Volt olyan 
terv, hogy a Hunyadi utca végén – a volt vasúti kertészet egyik felét megvásárolják, de a tulajdonossan 
nem tudtak megegyezni, ezt az összeget is fel lehet szabadítani. Tervben volt a Zsolnai kút felújítása és 
áthelyezése, ennek helyét érdemes eldönteni, ha a városközpont teljes része kialakul. A TDM – 4,8 
millió forint – tagdíj felét kifizette az önkormányzat, a II. féléves tagdíjat januárban fizetnék ki. Az 
alsósági konyha felújítására beadásra került pályázat, ahol 5 millió forint önrészt vállalt az 
önkormányzat. Ez a pályázat nem nyert. 24,5 millió forintot át tudnának csoportosítani. Így a Képviselő-
testületnek nem arról kell dönteni, hogy melyik útépítést hagyja el, valamennyi tervezett útépítési 
beruházás ezen pénzeszközök átcsoportosításával megvalósulhat. Ezen kívül vannak olyan pályázatok, 
ahol nem hirdettek még eredményt, mint az izsákfai városrész szennyvíz-csatorna építése. Ha sikeres 
is lesz, annyit csúszott már, hogy a kivitelezés a jövő évre csúszik át. Könnyen lehet, hogy annak az 
önrészéből is tudnak más fejlesztést elvégezni.  

    
    2./ Dummel Ottó műszakiiroda-vezető: 
 
    Ismertette valamennyi útfejlesztés fő műszaki megoldását. Külön kitért 
a Mátyás király utcai útépítésre. Az egyik variáció zárt csapadékcsatornával oldaná meg, ugyanakkor 
nincs igazából csapadékvíz befogadó, ezzel a megoldással ennek az utcának több befogadója lenne 
megcélozva. Teljes kiépítése szegélyezéssel 89 millió forint. A második variációban a vízelvezetés a 
felszínen maradna szikkasztással.  
 
    3./ Karádi Mihály képviselő: 
 
    Emlékeztetett arra, hogy a Kodály utcában még vannak adósságaik, a 
2., 3. számú ház közötti ív hátul a garázsoknál és a 4. számú épület mögötti ív, amelyik megy ki a 
Hársfa utcára. A Zrínyi utca záróburkolatával együtt meg lehetne oldani. 
 
    4./ Fehér László polgármester: 
 
    Tehát útépítésre 105 millió forint van beállítva a költségvetésben, és az 
út-híd szakfeladaton 5,4 millió forint maradt. E program megvalósításához több mint 24 millió forint kell 
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pluszba, ezek induljanak el együtt. A Mátyás király utcával kapcsolatban megkérdezte a körzet 
képviselőjének a véleményét. 
 
    5./ Dr. Kovács Zoltán képviselő: 
 
    El tudja fogadni a második variációt, melynek kivitelezésére 49 millió 
forintos ajánlat érkezett. Bízik abban, hogy a zárt csapadékcsatorna kivitelezésére a következő 
ciklusban elő tudják teremteni a lehetőséget. 
 
    A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 8 igen, 
0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatokat hozta: 
 

105/2014.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület az alábbi útépítési programok megvalósítását 
fogadja el: 
 
Bocskai utca építés II. üteme   15.934.330,-Ft 
Fazekas-Táncsics u. felújítása  21.658.725,-Ft 
Batthyány utca-Kolozsvár utca burkolat 
felújítása     12.147.394,-Ft 
Gábor Á. utca burkolat felújítása  11.827.170,-Ft 
Mátyás király utca árokrendezéssel  49.808.336,-Ft 
 
In house beszerzéssel: 
Óvoda köz II. ütem (Városgondnokság) 3.500,000,-Ft 
Óvoda köz csap.elv. II. ütem 
(Kemenesvíz Kft.)    3.582.932,-Ft 
Bocskai utca csap.építés II. üteme 
(Kemenesvíz Kft.)    5.802.735,-Ft 
„Lordok Háza” udvar rendbetétele  2.500.000,-Ft 
 
További munkák „út-híd szakfeladat” terhére: 
Kodály Z. u. járda felújítás   2.500.000,-Ft 
Zrínyi utca zárt burkolattal történő  
ellátása     1.300.000,-Ft 
 
Összesen:     133.561.623,-Ft 
 

2. A Képviselő-testület az útfelújítás további fedezetéül 24,4 millió forint 
erejéig az alábbi forrást jelöli meg:  

 
Vas Megyei Közgyűlésnek betervezett 
tartozás megfizetése    7.500.000,-Ft 
Tűzoltóság előtti parkolók kialakítása  2.000.000,-Ft 
Hunyadi utca végén lévő telek megvásárlása 6.000.000,-Ft 
Zsolnay kút felújítása   1.500.000,-Ft 
TDM tagdíj fél éves része   2.400.000,-Ft 
Alsósági konyha felújítására irányuló 
pályázat önereje    5.000.000,-Ft 
Kodály Z. utcában elmaradt ívek kivitelezése 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő: azonnal 
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Erdélyi Antal képviselő: 
 

   Az alsósági városrész nevében megköszönte a polgármester úr, 
Képviselő-testület támogatását, hogy a városrészben ezeket az útépítéseket meg tudták, illetve meg 
tudják valósítani. Szeretnék, ha az üzletek előtti teret rendbe lehetne tenni, így a már kialakított 
parkolókkal, a Béke utca lezárásával kialakulna egy városrészi központ. Kérte, ha ilyen pályázati 
lehetőség lesz, vegyék számításba. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Ennek kapcsán elmondta, hogy zajlanak az egyeztetések a 2014-2020 
közötti Európai Uniós fejlesztési források felosztására. A holnapi napon Celldömölkön lesz a járás 
településeinek az egyeztetése, 1,7 milliárd bruttó összegre van esélye a celldömölki járásnak, 
Celldömölknek körülbelül 7-800 millió forint körüli összegre. Ebben szerepel intézmény felújítás, érinti 
az alsósági alsós épület felújítását, valamint az evangélikus templom előtti tér rendbetételét. Szerepel a 
celldömölki piac környékének felújítása, gimnázium hőszigetelése, tető felújítása, rendezvénytér 
kialakítása a tó mellett, Kemenes Vulkánpark melletti hét hektáros területen olyan objektum kialakítása 
amely az idegenforgalmat, turizmust szolgálhatja. Azzal is foglalkozni kell, ha a rendelőintézetbe a járási 
hivatal funkciói átkerülnek, az ott lévő fogorvosi, háziorvosi ellátást el kell helyezni. Ezekkel másfél, két 
év múlva kell foglalkozni az akkori Képviselő-testületnek. Kihangsúlyozta, hogy ezeknek a 
fejlesztéseknek a lehetőségét az adóbevételek szerencsés alakulása, a fürdő veszteségéhez kevesebb 
anyagi eszköz biztosítása teremtette meg. Arra is törekedtek, hogy minden választókörzetben történjen 
valami. 
Tájékoztatást adott arról, hogy a „Jó tanuló, jó sportoló” díjak átadása augusztus 21-én történik. 
Azoknak, akik akár tanulmányi eredményben, akár sport terén kiemelkedő eredményeket értek el, és 
készítették fel őket, alpolgármester asszonnyal és a jegyző úrral köszönik meg a munkájukat.  
 
 Dummel Ottó műszakiiroda-vezető: 
 
 A polgármester kérésére tájékoztatást adott a négy elemből álló 
„Parkolj és utazz” projektről. 
 
 Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Intézkedést kért abban, hogy a helyijáratos busz helyére ne állhasson 
be más járat. Az Alsósági- és Izsákfai Részönkormányzat nevében szeretettel hívott mindenkit a július 
12-én megtartásra kerülő „Izsákfai Napokra”, ahova országosan elismert fellépőket hívtak. 
 
 Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Érdeklődött, hogy a dömölki templom körüli területnek folyamatban 
van-e a tervezése. 
 
 Dummel Ottó műszakiiroda-vezető: 
 
 Tájékoztatta arról, hogy a városmag rehabilitációja projekt tervezőjével 
felmérést tartottak a helyszínen, megkezdték a tervezési munkákat. 
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 Fehér László polgármester: 
 
 Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület ülését 
bezárta. Bejelentette, hogy a Képviselő-testület soros ülése várhatóan július 2-án kerül megtartásra. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Farkas Gábor Fehér László 
 jegyző polgármester  


