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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. augusztus 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, Lukács Erzsébet, Nagyné Ferencz 
Mirtill, Söptei Józsefné, Dr. Várnai Levente képviselők, Farkas Gábor jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt:   
 
 ----- 
 
 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 és a televízió nézőit. Megállapította, hogy 
a megválasztott 11 képviselő közül 10 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
(Horváth Melinda képviselő későbbi időpontban kapcsolódott be a Képviselő-testület munkájába.) 
 
 Fehér László polgármester: 
 
Javasolta, hogy a Képviselő-testület a napirendet az alábbi sorrend szerint tárgyalja meg. 
 
 NAPIREND: 
 

1./ Útfelújítások kivitelezése. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
2./ Helyi Választási Bizottság és Nemzetiségi Szavazókör 

Szavazatszámláló Bizottsága tagjainak megválasztása. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
3./ Budai Nagy Antal utca 3. szám alatti területre pályakezdő fiatalok 

részére garzonház építése. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta. 
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 1./ NAPIRENDI PONT: 
 

Útfelújítások kivitelezése. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 

HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
    1./ Fehér László polgármester: 
 
    Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy döntésének megfelelően 
Celldömölk útfelújítási csomag kivitelezése tárgyában lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás. Az 
útfelújításokra 6,2 millió forinttal magasabb ajánlat érkezett be, mint ami elkülönítésre került. A JUFA 
Ungarn Kft. vezetőivel egyeztetett arról, hogy a Vulkán Fürdő fejlesztésére (nyári bejárat és ahhoz 
kapcsolódó járda, kerékpártároló) elkülönített összeget átcsoportosítják az útépítésekre, a Vulkán Fürdő 
beruházására pedig a jövő évi költségvetésben biztosítanak keretet.  

    
    2./ Dummel Ottó műszakiiroda-vezető: 
 
    Elmondta, hogy a Közbeszerzési Bizottság két részcsomagra írt ki 
pályázatot útfelújítások témában. Egyik csomagba kerültek azok az útfelújítások, amelyek itatós 
hengerlési technológiás (Kodály Z. utca felületi zárása és járda aszfaltozása, Zrínyi utca felületi zárása, 
Kökörcsin utca felületi zárása). A második részben Esze T. utca burkolatának felújítása tekintetében 
négyféle műszaki megoldásra kértek ajánlatot, hogy a legoptimálisabbat lehessen kiválasztani. Az itatós 
hengerlési technológiára voltak tavalyról számaik, ennél a technológiánál magasabb árszint jött be, 
aszfaltozásnál még mindig jelentősen olcsóbb. Illetve két rétegben írtak ki itatós hengerléseket, 
valószínűsítve jobb minőségű burkolatot kapjanak. Ebből adódik a többletköltség, aminek fedezetére 
polgármester úr tett javaslatot. A Vulkán Fürdőnél megjelölt saját rész kerülne a szükséges mértékben 
felhasználásra. Amennyiben a Képviselő-testület eldönti a forrás oldalát, akkor a Közbeszerzési 
Bizottság a holnapi napon meghozhatja támogatói döntését, eredményt hirdethetnek. Hozzátette, hogy 
a szerződéskötési moratórium augusztus 20-a után jár le, akkor köthetnek szerződést, szeptember 30-
áig készülnének el az utcák.  
 
    3./ Kiss Lilla pénzügyiiroda-vezető: 
 
    Kifejtette, hogy a polgármester úr javaslata elfogadható, mivel 
felhalmozási kiadásból történik felhalmozási kiadásba átcsoportosítás, a fedezet a felhalmozási 
mérlegben rendelkezésre áll. 
 
    4./ Karádi Mihály képviselő: 
 
    Kérte, ha lehetőség van rá, a rövid Tátra utcára tegyenek 
aszfaltburkolatot, az utcának kemény alapja van. Annak ellenére, hogy zsákutca, a játszótér felújítását 
követően nagy forgalmat fog lebonyolítani.   
 
    A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatokat hozta: 
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155/2014.(VIII.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület kivitelezési szerződést köt a Hun-Road Mova 
Építő Kft-vel bruttó 12.712.182 Ft összegben a Celldömölk, 
Kodály Z. u. hiányzó szakaszának, illetve a Zrínyi és Kökörcsin 
utcák teljes szakaszának felületi zrására, valamint a Kodály Z. u. 
lakótelepi bevezető járdaszakaszainak aszfaltozására. 
 

2. A Képviselőtestület kivitelezési szerződést köt a Bauterc-Prizma 
Kft-vel bruttó 14.338.779 Ft összegben a Celldömölk, Esze T. utca 
kétrétegű aszfaltozási munkáira. 
 

3. A Képviselő-testület az útfelújítás további fedezetéül 6,2 millió 
forint erejéig Celldömölk Város Önkormányzata által tervezett 
Vulkán Fürdő beruházás saját forrását (11,8 millió forint) jelöli 
meg. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő: azonnal 

 
 

 2./ NAPIRENDI PONT: 
 

A helyi választási bizottság és a nemzetiségi szavazatszámláló 
bizottság tagjainak megválasztása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 

 
 Utalt arra, hogy a köztársasági elnök október 12-ére kitűzte az 
önkormányzati választásokat. Ugyanezen a napon történik a nemzetiségi önkormányzat megválasztása 
is. A vonatkozó jogszabályok szerint Celldömölkön lehet nemzetiségi önkormányzatot is választani. 
Augusztus 31. a határidő, ameddig a Helyi Választási Bizottság tagjait a Képviselő-testületnek el kell 
fogadnia. Augusztus 25-étől ajánlóíveket át lehet venni, ezeken szeptember 8-áig lehet az ajánlásokat 
gyűjteni. Polgármester esetében 300 ajánlást kell összegyűjteni. A Helyi Választási Bizottságban 
korábban három tag volt, két póttagot kell jelölni. Vinter József igazgató úr jelezte, hogy nem kívánna 
részt venni. Németh Bélánét javasolja tagnak, aki korábban szavazatszámláló bizottság munkájában 
részt vett. Sok dolga lesz, ellenőrizni kell az ajánlóíveket, három naponta döntést kell hozni. Póttagnak 
a 3-as körzetből Hegedűs Erzsébetet, illetve Orth Imrénét javasolta, szükség esetén be tudnak segíteni. 
A jelölő szervezetek szintén delegálhatnak tagokat.  
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Kérte, hogy értsenek egyet és támogassák jegyző úr indítványát. 
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 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

156/2014.(VIII.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 23. §-a alapján a helyi választási bizottság választott 
tagjainak a következő választópolgárokat fogadja el: 
 
Dr. Smidéliusz Sándor tag, Celldömölk Temesvár u. 98.sz. 
Nagyné Horváth Mária tag, Celldömölk Gábor Á. u. 40/C. sz. 
Németh Béláné  tag, Celldömölk Akácfa u.27. sz. 4. ajtó 
Hegedűs Erzsébet  póttag, Celldömölk Sági u. 45/B. sz. 
Orth Imréné  póttag, Celldömölk Gábor Á. 30. sz. 4. 
    ajtó 
 

2. A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 309. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi 
szavazatszámláló bizottság választott tagjainak a következő 
választópolgárokat fogadja el: 
 
Balhási Istvánné  tag Celldömölk Mikes K. u. 21. sz. 
Zámbó Szabolcs  tag Celldömölk Belovári u. 2. sz. 
Geiger Ernőné  tag Celldömölk Zalka M. u. 11. sz. 
Némethné Vida Katalin tag Celldömölk dr. Géfin L. tér 2. sz. 
    3/5. 
Tulok Krisztina  tag Celldömölk Sági u. 7. sz. 7/31. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő: azonnal 

 
 
 3./ NAPIRENDI PONT: 
 

Képviselői indítvány. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Kifejtette, hogy a képviselő-testületi ülés előtt kiosztott előterjesztés 
arról szól, hogy sikerült a Budai Nagy Antal utca 3. szám alól kiköltöztetni azokat a családokat, akik 
méltatlan körülmények között éltek. Befejeződött ennek a területnek a rendbe tétele, pillanatnyilag még 
egy réteg zúzalék kerül rá és parkolónak használható. Nem szabad ilyen értékes önkormányzati 
belterületi telket szabadon hagyni, ezen a területen lakóház épüljön, kimondottan olyan épület, amely 
kisebb alapterületű garzonlakásokból áll, innen elszármazott, diplomát szerzett fiatalok visszatérését 
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szolgálja, hogy méltó körülmények között tudjanak élni, a városban és környékén találják meg jövőjüket, 
boldogulásukat. Ahhoz, hogy mit lehet oda építeni, hány lakást lehet kialakítani, hogyan fog kinézni az 
épület, ahhoz szükség lenne projekt látványtervre, ha ehhez illeszkedő pályázat megjelenik, egyszerre 
tudjanak rá jelentkezni. A Beszerzési Bizottság teremtsen lehetőséget, hogy legyen kiválasztva egy 
tervező, aki ezt el tudja készíteni. Véleménye szerint 400-500 ezer forint van ennek a költsége. 
 
Horváth Melinda képviselő megérkezett az ülésre.  
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Emlékeztetett arra, hogy legutoljára a Spar áruház feletti lakások 
épültek önkormányzati kivitelezésben. Javasolta, hogy induljanak el ezen az úton. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 11 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

157/2014.(VIII.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület kifejezi szándékát a Budai Nagy Antal utca 
3. szám alatti területre pályakezdő fiatalok részére garzonház 
építésére. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Beszerzési Bizottságot, hogy kérjen 
ajánlatot egy projekt-terv készítésére, hogy megfelelő pályázati 
lehetőség esetén a fenti program megvalósításához a 
dokumentáció rendelkezésre álljon. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő: azonnal 

 
 

 
 Fehér László polgármester: 
 
 Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület ülését 
bezárta. Bejelentette, hogy a Képviselő-testület soros ülése augusztus 28-án kerül megtartásra. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Farkas Gábor Fehér László 
 jegyző polgármester  
 


