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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. május 28-án 13 órai kezdettel megtartott üléséről. 
  
 Jelen vannak: 
 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, Erdélyi Antal, 
Hetényi Endre, Dr. Kovács Zoltán, Marics Sándor Györgyné, Nagy László, Söptei Józsefné, Szücs 
Dávid képviselők, Lengyel László alpolgármester, Farkas Gábor jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt:   
 Bakó László, Karádi Mihály képviselők. 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Szücs Andrea aljegyző, Dr. Tánczi Tibor a Vas Megyei 
Rendőrfőkapitányság bűnügyi főkapitányhelyettese, Dr. Palkó Andrea – alezredes, rendőrségi 
főtanácsos, rendőrkapitány, Kiss Lilla pénzügyi irodavezető, Dummel Ottó műszaki irodavezető, Sulyok 
Krisztina – a Népjóléti Szolgálat megbízott vezetője, Bakó István – Városgondnokság igazgatója, 
Gasztonyiné Fódi Zita – a Celldömölki Városi Óvoda vezetője, Pálné Horváth Mária – a Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, Dr. Németh Gábor – a Vulkán Fürdő Üzemeltető Kft. 
ügyvezető igazgatója, Vass Rita – a Celli Huke Kft. ügyvezető igazgatója, Skalec Lajos – a Kemenesvíz 
Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Marosfalvy Ferenc – a Humán Szolgáltatások Bizottságának tagja, 
Gyuricza Imre szakreferens, Dr. Györéné Losoncz Andrea – az Új Kemenesalja főszerkesztője, a Városi 
Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. munkatársai,  
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a Képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapította, 
hogy a megválasztott 11 képviselő közül 9 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
 
 Javasolta, hogy a Képviselő-testület a napirendet az alábbi sorrend 
szerint tárgyalja meg. 
 NAPIREND: 
 

1./ Beszámoló a Celldömölki Rendőrkapitányság illetékességi 
területének 2014. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról. 

 Előadó: Dr. Palkó Andrea alezredes, rendőrségi főtanácsos, 
  kapitányságvezető 

 

2./ Beszámoló a két ülés között történtekről, és a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

3./ Beszámoló a polgármester Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulási Tanácsban végzett 
munkájáról. 

 Előadó: Kocsis Péter tűzoltóparancsnok 
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4./ Beszámoló a gyermekvédelmi és családsegítő tevékenységről. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

5./  A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft. 2014. évi beszámolójának 
véleményezése.  

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

6./ Celli Huke Hulladékkezelési Kft. 2014. évi beszámolója. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

7./ Kemenesvíz Víziközmű Kft. 2014. évi beszámolója. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

8./ Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi 
beszámolója. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

9./ Kemenesalja Néptánccsoport támogatása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

10./A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár nyári zárva 
tartása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

11./ Tájékoztató a Cellenergo Kft. taggyűléséről. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

12./ Celldömölki Városi Óvoda csoportszámának meghatározása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

13./ Pályázati lehetőség. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

14./ CVSE TAO pályázathoz önerő támogatás. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

15./ 2015. évi pénzügyi terv módosítása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 

 

16./ Celldömölk Város 2015-2019 évekre vonatkozó 
Sportkoncepciójának elfogadása. 

 Előadó: Fehér László polgármester 
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 A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
 A napirendi pontok tárgyalása előtt Dr. Marosfalvy Ferenc – a Humán 
Szolgáltatások Bizottságának megválasztott tagja – a polgármester előtt letette az esküt. 
 
   
 1./ NAPIRENDI PONT: 
 

Beszámoló a két ülés között történtekről, és a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 HOZZÁSZÓLÁSOK: 

     
    1./ Dr. Palkó Andrea kapitányságvezető: 

    Megköszönte, hogy lehetőséget kapott a beszámoló megtartására. Az 
írásos beszámoló részletesen tartalmazza a kapitányság területén 2014. évben történt jogsértéseket. 
Celldömölk városában elkövetett jogsértésekkel kapcsolatos kérdésekkel tett kiegészítést. 
Celldömölkön jelentős súlyú erőszakossággal, közfelháborodás kiváltására alkalmas cselekmény nem 
történt. Továbbra sem alakultak olyan bűnözői csoportok, amelyek tevékenysége az állampolgárok 
biztonságát, közrendről alkotott véleményét befolyásolná. Az ismertté vált bűncselekmények számában 
csökkenés mutatható ki. A kapitányság illetékességi területén 2014. évben 1,4 százalékkal csökkent a 
regisztrált jogsértések száma, 485-ről 483-ra, Celldömölkön ennél jóval nagyobb arányú csökkenés volt, 
273-ról 217-re. A statisztika 2010-2014 évek közötti eredményeit, adatait vizsgálva megállapítható, 
hogy 2010-hez viszonyítva 2014-ben 48,9 százalékkal kevesebb jogsértés történt Celldömölk 
városában. 394 volt 2010-ben, 2014-ben 217. Az illetékességi területen regisztrált jogsértések 49 
százalékát követték el a kapitányság székhelyén. A kiemelt bűncselekmények száma 2,4 százalékkal 
esett vissza, Celldömölkön ennél kedvezőbben alakult. A polgárok biztonságérzetét alapvetően 
befolyásoló közterületen elkövetett bűncselekmények 19,4 százalékban fordultak elő, 2013-ban 23,9 
százalék volt az arányuk. A közterületen elkövetett jogsértések 43,8 százaléka székhelyi városban, ez a 
szám 2013-ban 55,2 százalék volt. Az elmúlt évben 27 közterületen elkövetett cselekményt 
regisztráltak, ez 40 százalékos mérséklődés. Szubjektív biztonságérzetet befolyásoló erőszakos 
bűncselekmények csekély számban fordultak elő. 2014-ben két rablás történt. Testi sértések száma 
összességében csekély mértékű, nyolcról hétre csökkent, súlyos sérüléssel járó ötről négyre csökkent. 
Garázdaság bűncselekmények száma 23,5 százalékkal, rongálók száma 33,3 százalékkal emelkedett. 
A jogsértések döntő hányada vagyon ellen irányult a tavalyi évben is. A lopások száma 42 százalékkal 
csökkent, 119-ről 69-re. Lakásbetörések száma 18-ról 5-re, gépjármű feltörés négyről háromra, 
rongálások száma 68-ra emelkedett. A közlekedésbiztonsági helyzetről elmondható, hogy nem a 
legjobb Celldömölkön. Ma reggel is a városban súlyos sérüléssel járó baleset történt a városban. A 
rendőrkapitányság 2014-ben is célul tűzte ki a sérüléssel járó balesetek csökkentését, ezt a 
kapitányság vonatkozásában nem sikerült elérni, Celldömölk városában igen, 17 személyi sérüléssel 
járó közlekedési baleset történt, halálos kimenetelű nem, súlyos sérülés hétről nyolcra emelkedett, 
könnyű balesetek száma tízről kilencre csökkent. A sérüléses balesetek 38,6 százaléka történt a 
városban, ez az arány 2013-ban 48,6 százalék volt. Az illetékességi területen összességében 50 
baleset történt, 2013-ban 52. Megköszönte mindenkinek a munkáját, aki támogatta erőfeszítéseiket és 
hozzájárult, hogy a közbiztonság, bűnügyi helyzete a városnak kiegyensúlyozott volt, az emberek 
elvárásainak megfelelt. A közbiztonság megteremtése nemcsak a rendőrség teljesítményétől függ, 
kellenek hozzá olyan emberek is, akik szívügyüknek tekintik a közbiztonságot, becsületes emberek 
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támogatják munkájukat, kellenek a civil szervezetek. Megköszönte azt a támogatást a város vezető 
tisztségviselőinek, amit a tavalyi évben nyújtott a rendőrkapitányságnak és szeretné ugyanezt kérni. 
 
    2./ Hetényi Endre képviselő: 
 
    Reméli, hogy a közlekedési balesetek száma nem fog emelkedni 
Celldömölkön, a médiákban hallható, olvasható bűncselekményekhez képest Celldömölk a béke 
szigetének számít. Mivel bevezetésre került a 24 órás járőrszolgálat, kéri, hogy az éjszakai órákban a 
járőröket irányítsák a játszóterek felé. A késő esti, éjszakai órákban a fiatalok előszeretettel jelennek 
meg ezeken a helyeken, zavarva az ott lakók pihenését, sok esetben rongálják az értékes játékokat. 
 
    3./ Lengyel László alpolgármester: 
 
    Elmondta, hogy a Kodály Zoltán utcai játszótéren is valós jelenség amit 
a képviselő úr elmondott. Problémát okoz a garázda, csendháborító tevékenység. Megkérdezte, hogy 
Celldömölkön a fiataloknak az életében a drog mint olyan, mennyire jellemző, a dizájner drogok 
mennyire jelentek meg.  
 
    4./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
    A sági városrész nevében megköszönte a rendőrség Alsósági Tavaszi 
Napokon nyújtott segítségét. Tapasztalható a városrészen, hogy sokan nem tartják be a 
sebességkorlátot, néha nem is látszik, hogy valaki ül a kormány mögött. Kérte, hogy ezt sűrűbben 
ellenőrizzék.  
 
    5./ Fehér László polgármester: 
 
    Jelezte, hogy az idegenforgalom megnövekedésével (szállodába, 
kempingbe, környékbeli fürdőkből) egyre több turista jelenik meg a városban, ezzel párhuzamosan a 
bűnözők is megjelennek. Az Ifjúság téri játszótér bekerített játszótér lesz, ahova ki lesz írva a nyitva 
tartás. Akkor a rendőrség is könnyebben fel tud lépni, ha zárt játszótérre megy be valaki. A sági 
sportcsarnokhoz erősebb fényű lámpa kerül felszerelésre. Sajnos sok a rongáló, épületekre festenek. 
 
    6./ Dr. Palkó Andrea rendőrkapitány: 
 
    Évek óta felmerülő probléma a játszóterek biztonsága. Van amikor 
bizonyos helyzetek vannak, van amikor a rendőrség tud együttműködni. Szabálysértést követnek el, 
kötelesek intézkedni. A játszótéren beszélgetnek, a rendőr ki tud menni, nem küldheti el, ha nem 
követett el bűncselekményt. A rendőrök egyébként kimennek, sikerült elfogni a sági rongálókat, 14-15 
éves gyerekek. Valószínű éjjel egy órakor otthon lenne a helyük. A legtöbb ilyen elkövető 14 éves, vagy 
14 évet be nem töltött fiatal. Amikor javasolták, hogy az iskola és a liget műfüves pályája legyen 
megnyitva, meg is lett nyitva. A gyerekeknek valahol lenni kell. Ezt ismételten javasolná, hogy legyenek 
megnyitva, a kulcsot tudják felvenni úgy, hogy valaki adja hozzá a nevét. A plusz szolgálatot rá fogják 
szervezni. A fürdő is elég nagy próbatételt jelent, a fürdő parkolójában motorozás szokott lenni. Ennyi 
helyre folyamatosan rendőrt nem tudnak biztosítani. Mihelyt látják, hogy a rendőrautó elmegy, 
folytatódik a motorozás. Kérte, ha bárhol tapasztalnak rendbontást, szóljanak be a rendőrségre. Éjjel a 
csendesebb hang is hangosabbnak hallatszik, kérte, hogy valamennyire legyenek toleránsak. Örül 
annak, hogy a játszóterekkel, parkokkal tudnak foglalkozni. A kábítószer meglévő probléma mindenhol. 
Harcolnak ellene, több, kevesebb sikerrel. Celldömölkön is jelen van, fogyasztóknál több folyamatban 
lévő eljárásuk van. Kiemelt terjesztői hálózatot sikerült a tavalyi évben elfogni. Négy kábítószeres 
ügyben folytattak nyomozást. Trafipaxal meglehetősen sok alkalommal végeznek sebességmérést. A 
sebességet csak készülékkel tudják bemérni. A fürdő területén állandó járőrszolgálat van. 
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    7./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
    Szintén a sebességkorlát be nem tartása miatt kérte a rendőrkapitány 
asszony segítségét. A Pozsonyi utcában főként a kamionok nem tartják be az előírt sebességet.  
 
    8./ Nagy László képviselő: 
 
    Felhívta a figyelmet a Vasvári Pál utcai közlekedés veszélyességére. 
Főként mióta megnyitott a gumijavító szerviz, mindkét oldalon parkolnak a gépkocsik, ami komoly 
forgalmi akadályt jelent. 
 
    9./ Fehér László polgármester: 
 
    Elmondta, hogy az önkormányzat tervezi a térfigyelő kamerarendszer 
bővítését. Több esetben a rendőrség segítségére tudott lenni a jelenlegi kamerarendszer. A Vasvári Pál 
utca forgalmi rendjével kapcsolatos felvetést jogosnak tartja, meg kell nézni, hogy valamelyik oldalon 
megtiltható-e a parkolás. A Vasvári Pál utca 6. számú épület mellett a Pannon Pipics Kft. kapott 
engedélyt parkoló építésére.  
 

10./ Dr. Palkó Andrea kapitányságvezető: 
 

    A parkolás számukra is nagy gondot jelent, hatalmas tumultus van. A 
Koptik Odo utca reggel és délután 4 órakor járhatatlan. Sajnos minden közintézménynél így van, senki 
nem akar gyalogolni. Ezeken a helyeken a rendőrök kint vannak, nem a büntetés a céljuk, hanem a 
gyerekek biztonsága. Az emberek szemléletén kellene nagymértékben változtatni. Előkészítenek egy 
közlekedési koncepciót, és javaslatot fognak tenni a közútkezelőnek. Problémáik vannak a táblák 
elhelyezésével, felező- záróvonal hiányával. A tavalyi évben sikerült a balesetek számát valamennyire 
csökkenteni, viszont ebben az évben megint elég magas. A lakosság együttműködése is szükséges, 
hogy a szabályokat betartsa. Kért mindenkit, hogy a családtagokat, hozzátartozókat, gyerekeket 
figyelmeztessék. Úgy véle ebben lehetne kérni a közterületfelügyelők segítségét kérni.  
 

11./ Dr. Tánczi Tibor.főkapitányhelyettes: 
 

    Nagy örömmel vette a felkérést, hogy részt vegyen a 
rendőrkapitányság beszámolóján, mivel Dr. Palkó Andrea kapitányt ő iktatta be megbízottként. Egy 
kicsit elfogult is a celldömölki rendőrkapitánysággal szemben emiatt. A kapitányságvezető személyében 
bekövetkezett 2011-es változás semmilyen negatív irányú törést nem okozott. A celldömölki 
rendőrkapitányság a 2014-es évben is jó színvonaló munkát teljesített. Önteltség lenne, hogy ezt a jó 
színvonalú teljesítményt a kapitányság önmaga érte el. Kellett mindazok segítsége, együttműködése, 
amelyek a támogatást megadták. Elsősorban a polgárőrség, az önkormányzatok, a celldömölki 
képviselő-testület. Megköszönte, hogy az elmúlt években mindig segítették a celldömölki 
rendőrkapitányság munkáját, ez a kiegyensúlyozott munka feltétele. 
 
    12./ Fehér László polgármester: 
 
    Megköszönte főkapitányhelyettes úr szavait, akinek sportban elért 
kiemelkedő teljesítményét (kalapácsvetésben magyar bajnok, csúcstartó) méltatta és további jó 
egészséges kívánt neki. Kapitány asszony Koptik Odo utcai felvetésére elmondta, hogy az új 
kosárlabdacsarnok építésével a Koptik utcában a sportpályáig parkoló fog épülni, ami remélhetőleg 
rendezettebbé fogja tenni az ottani parkolást. Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
nevében megköszönte a celldömölki rendőrkapitányság egész évi munkáját, kérte a kapitány asszonyt, 
hogy tolmácsolja munkatársainak is. 
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    A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a 
következő határozatokat hozta: 
 

91/2015.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a Celldömölki Rendőrkapitányság 
illetékességi területének 2014. évi közbiztonsági helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 
között történtekről. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
Fehér László polgármester: 

 
Az alábbiak szerint beszámolt a két ülés között történtekről: 

Április 
 
29. Az oktatási és a szociális intézményfenntartó társulások üléseit vezettem a Társulási Tanácsok 

elnökeként. 
30. Elbúcsúztattuk a végzős diákokat a középiskolában. Előbb a Berzsenyi Dániel Gimnázium és 

Szakközépiskola gimnáziumi intézményegységében, majd a szakképző tagiskolában 
köszöntöttük a ballagókat. 

Május 
1. Majális rendezett a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár a ligetben, ahol Lengyel 

László alpolgármester köszöntötte a majálisozókat. 
5. Ülésezett a megyei védelmi bizottság, az ülésen Lengyel László alpolgármester képviselte a 

városvezetést. 
6. AZ ÁNTSZ szervezésében Sárváron tartották a sárvári és a celldömölki járás védőnőinek 

ünnepét a Védőnői Szolgálat százéves jubileumát ünnepeltük, a járásban dolgozó védőnőket 
ajándékkal köszöntöttem. 

 Délután a Vas Megyei Közgyűlés területfejlesztési ülésén vettem részt. 
7. Az Alsóságra tervezett Kresznerics Ferenc-szoborral kapcsolatban tartottunk egyeztetést. 
8-9. Délelőtt Vas Megye Közgyűlésének soros ülésén vettem részt. 
 
 Délután avatták fel az önkormányzati hivatalban a járási hivatal részeként a kormányablakot, az 

ünnepségen Söptei Józsefné és Lengyel László alpolgármesterekkel, Szücs Andrea aljegyző 
asszonnyal képviseltem a várost. 
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Hagyományok szerint megrendezték városunkban az erős emberek versenyét az 
EnergyFitness közreműködésével. Férfi és női kategóriában versenyeztek az országos 
döntőben, szombaton a díjátadáson vettem részt. 

13. Az energetikai pályázati lehetőségekről tartott tájékoztatást egy cég Celldömölk, Sárvár és Bük 
városvezetése számára itt, Celldömölkön, az e körben tervezett pályázási szándékokról 
folytattunk egyeztetést. 

14. Az Antók nyomdába látogatott el Hollandia magyarországi nagykövetének helyettese, a 
találkozáson Lengyel László alpolgármesterrel és Farkas Gábor jegyzővel képviseltük a várost. 

 A Földművelésügyi Minisztérium vidékfejlesztési pályázataival kapcsolatban egyeztettem a 
minisztérium egyik képviselőjével a hivatalban. 

16. A Kemenesaljai Baráti Kör tavaszi ünnepi közgyűlését tartotta, ahol Lengyel László 
alpolgármester képviselt. 

17. Idén is megrendezte versenyét és kiállítását a helyi makett klub, a versenyen Karádi Mihály 
bizottsági elnök képviselte a városvezetést. 

16–17. Az asztalitenisz extraligás férfi és női bajnokságban az első négy helyen végzett csapatoknak 
szervezett a MOATSZ rájátszást. Csapatunk, a CVSE–Swietelsky–Wewalka két gőzelemmel, a 
döntőben a Pécs csapatával játszva nyerte meg a bajnokságot, így hatodik alkalommal lett a 
csapat magyar bajnok, 11 éve áll a dobogón. 

18. Az önkormányzati bizottságok elnökeivel egyeztettünk a Vasivíz Zrt. működésével 
kapcsolatban. 

19. Szintén a Vasivíz Zrt. ügyében jártunk Söptei Józsefné és Lengyel László alpolgármesterekkel 
dr. Puskás Tivadarnál, Szombathely polgármesterénél. 

20. A Vasivíz Zrt. taggyűlésén Lengyel László alpolgármester, a Zalaispa taggyűlésén Söptei 
Józsefné alpolgármester képviselte a várost. 

22.  A MOATSZ éves közgyűlésén vettem részt a szervezet alelnökeként. 
22–24. Az Alsósági Tavaszi Napokat rendezte a városrészi önkormányzat és a Kemenesaljai 

Művelődési Központ és Könyvtár. A nyitórendezvényen Erdélyi Antal részönkormányzat-
vezetővel köszöntöttük a közönséget. A három nap során a rossz idő ellenére sokan vettek 
részt a sokrétű programokon. 

23. A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság rendezte a sárvári és celldömölki járás tűzoltó 
versenyét, a város nevében köszöntöttem a versenyzőket. 

 Délután a megyei bajnokságon bajnokként végzett labdarúgócsapatot köszöntöttük a CVSE 
sporttelepen. 

26. Az energetikai pályázati lehetőségekről folytattunk további egyeztetést a Celldömölk, Sárvár és 
Bük városvezetői Bükön, Lengyel László alpolgármester képviselte a városvezetést. 

27. A Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület szervezésében utazásszervező szakemberek 
látogattak Celldömölkre, fogadtam őket a városházán, tájékoztattam őket a turizmus adta 
lehetőségeinkről. 
Tájékoztatást adok arról, hogy a Somogyi Béla u. 37. sz. alatti ingatlan nem került eladásra, az 
épület bontása zajlik. Az épület bontási munkálataiért az önkormányzat a lebontott anyagot 
ajánlja fel. 

 
    HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Egy határozati javaslattal élt, amit kért, hogy a polgármester úr 
szíveskedjen megszavaztatni. Tekintettel a védőnői szolgálat épületének romos állapotára, a szolgálat 
rendelési helyét szíveskedjen áthelyezni a gyermekorvosi rendelőbe, ahol délután nincs rendelés. A 
védőnői szolgálat rendelési idejét szíveskedjen megszavazni a képviselő-testület, hogy át legyen 
helyezve, mert az az állapot, ami jelenlegi helyén fogadja a csecsemőket, méltatlan egy városhoz.  
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 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Kérte Farkas Gábor jegyzőt, hogy mondja el véleményét. 
 
 3./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Az elhangzott javaslat napirenden nem szerepel. A védőnőknek a 
rendelési ideje egybeesik a háziorvosok rendelési idejével. A háziorvosoknak azt a helyiséget 
vállalkozói szerződés keretében bérbe adta az önkormányzat. 
 
 4./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Úgy gondolja, hogy elég hosszú ideje szembesülnek ezzel a 
problémával, amit Benkőné Remport Lilla felvetett. Azok, akik nem nézték meg nem tudják milyen 
állapot van, és továbbra is szeretnék halogatni ennek a problémának a megoldását, ami vis-majornak is 
nevezhető. A sorozatos esőzések tovább rontották az épület helyzetét. A Képviselő-testületnek azonnali 
megoldást kell találnia. Néhány nappal ezelőtt jegyző úr is megtekintette, nem mondta, hogy 
különösebb előterjesztés kell. A Képviselő-testületnek teljes mélységében kell vizsgálnia. Nem okoz 
gondot a gyermekorvosi ellátásnak sem, ha a délutáni órákban ott méltó körülmények között 
zajlódjanak le a védőnői szolgálat vizsgálatai, amíg nem tudnak végleges megoldást találni. Kérte a 
polgármestert, jegyzőt, hogy a szabályok betartása mellett tegyék meg az intézkedéseket a legrövidebb 
időn belül. 
 
 5./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Tájékoztatást adott arról, hogy a 12. napirend (pályázati lehetőség) 
kapcsán volt a bejárás a védőnői szolgálatnál. Jelenlévők megállapították, hogy a védőnőknek más 
helyet kell találni. A rendelőintézet kialakításával kapcsolatban elég sok állami tulajdonú ingatlan 
felszabadulhat. A mostani rendelőintézet kiürítése után csak a fogorvosok és egy háziorvos marad. Az 
is felvetődött, hogy a védőnői szolgálat oda is kerülhet. Célszerű lenne az egész problémakört 
komplexen kezelni. Ismét kihangsúlyozta, hogy a háziorvosok szerződése tartalmazza, hogy ők 
használják azt a helyiséget. 
 
 6./ Fehér László polgármester: 
 
 A délelőtt 11 órakor kezdődő ÁROP-pályázat megnyitója után 
néhányan egyeztettek a védőnői szolgálat elhelyezésével kapcsolatban, amiről őt, mint városvezetőt 
nem tájékoztatták. Felhívta a figyelmet annak tudomásul vételére, hogy az ülést ő vezeti. 
 
 7./ Hetényi Endre képviselő: 
 
 Felhívta a figyelmet az árkok tisztítására és a járdák felújítására, a 
nagy mennyiségű csapadék különösen rontott a helyzeten. 
 
 8./ Lengyel László képviselő: 
 
 Szintén beszámolt a két ülés között történtekről. A Mozgássérültek 
Egyesületének Helyi Csoportja kereste meg, hogy új mozgássérült parkolót alakítsanak ki az Ifjúság 
téren. A 9 emeletes épületben is laknak mozgássérült lakók, illetve a Művelődési Központ könnyebb 
megközelítése érdekében alakították ki, megköszönve a műszaki iroda gyors segítségét. A 
szakszervezet által kezdeményezett Hunyadi utcai buszmegálló ügyében sikerült megegyezni a 
részletekben a KÖNIG Maschinen Kft vezetésével. Kérte a műszaki irodavezető segítségét a gyakorlati 
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megvalósításban. Május 1-én a ligetben megrendezett majálist nyitotta meg, mely méltatlanul elfeledett 
rendezvénye volt a városnak. Május 5-én a megyeházán képviselte a polgármester urat, ahol a 
honvédelmi igazgatás aktuális szabályairól volt felkészítő képzés. A Cellenergo Kft. taggyűlésén vett 
részt, melyről előterjesztés készült. A távhőszolgáltatás egyetemes államosítása szóba került, a 
Képviselő-testületnek ezzel körültekintően foglalkozni kell. Május 15-én a Vasivíz Zrt. közgyűlésén 
képviselte volna a városvezetést, de az ülés határozatképtelen volt. Május 16-án a Kemenesaljai Baráti 
Kör tavaszi közgyűlésén vett részt, ahol 21 diák pályaműve került díjazásra. Ugyanezen a napon 
Jánosházán a ……. klaszternek nevezett épületegyüttes avatásán vett még részt. Május 20-án került 
sor a Vasivíz Zrt. újabb közgyűlésére, ami már határozatképes volt. A beszámoló, üzleti terv került 
elfogadásra. Két napirendi pontot nem tudott támogatni, egyik az alapító okirat módosítása, ami 
Celldömölk Város Önkormányzatát kizárta az igazgatói, felügyelő bizottsági tagi jelölés jogából. A 
szombathelyi városi uszoda a Vasivíz Zrt. kezelésében van, a celldömölki önkormányzat számára nem 
szerencsés dolog. Május 26-án Bükön vett részt a megújuló energia akcióprogrammal kapcsolatos 
megbeszélésen. Celldömölk, Sárvár, Bük és Kőszeg dolgoznak ki egy nagy volumenű pályázatot. Még 
nem kellően előkészített ahhoz, hogy a Képviselő-testület ülésére előterjesztés készüljön. Közvetlenül 
Brüsszelbe nyújtanák be a megújuló energiaforrásokra vonatkozó pályázatot. Ehhez első körben 
akciótervet kellene készíteni.  
 
 9./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Köszönetét fejezte ki az Alsósági Tavaszi Napok sikerében 
résztvevőknek, elsősorban a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárnak, az alsósági konyha 
dolgozóinak, a Városgondnokság dolgozóinak. Továbbá kérte, hogy a Képviselő-testület tagjai, jegyző, 
Városgondnokság igazgatója egyeztessenek az egyes körzetekben megoldandó feladatokról. Felvetette 
a kerítések élősövényekkel való beültetése, ami miatt 30-40 centivel belógnak a járdába. 
 
 10./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Tájékoztatást adott a ZALAISPA Zrt. és ZALAISPA Társulás 
beszámolójának megtartásáról. A ZALAISPA Társulásnak egy milliárd 622 millió forintos módosított 
éves árbevétele volt, kiadása 614 millió forint és így 923.500 forintos pénzmaradványa volt. Majdnem 
egymilliárdos az eredménye a társulásnak. A társulás ülése elfogadta a beszámolót. A ZALAISPA Zrt. 
taggyűlésén az igazgató tanácsban, felügyelő bizottságban képviselte Celldömölk városát. 124 millió 
forintos veszteség helyett 100 ezer forint körüli nyereséggel zárt a Zrt. ami elsősorban a bevétel 
növekedése miatt állt elő. Sajnos a 14-én megtartott társulási tanács ülésén (ahol az összes 
településnek ott kellene lenni), az első három napirendi pontjában határozatképes volt, üzleti 
beszámolót, Zrt. beszámolóját elfogadta, de amikor az alapító okirat módosítására került sor, 
Nagykanizsa képviselője elhagyta a termet és határozatképtelenné vált az ülés. Nem sikerült a társulási 
szerződés módosítása. Nagy jelentősége van a módosításra, azért lett volna rá szükség, mert egy 
egymilliárdos beadott pályázatot egyhangúlag kellene támogatni a 386 társulási tagnak. Ugyan korábbi 
ülésen elfogadásra került az egymilliárdos pályázat, annak felosztása. A ZALAISPA Zrt. a minisztérium 
felé próbál eljárni, hogy mivel tudják helyettesíteni, hogy érvényes legyen a pályázat. Fontos, hogy a 
Celli Huke Kft. megkapja a járművet. Egy alkalommal Szombathely Megyei Jogú Város 
önkormányzatánál jártak polgármester úrral. Pozitív hozzáállást tanúsítottak – Szombathely 
polgármestere, alpolgármestere, VASIVÍZ Zrt. ügyvezető igazgatója. Nem lesz egyszerű elérni azt, hogy 
Celldömölk nagyon kis százalékával vezető pozíciót töltsön be az igazgató tanácsban, vagy felügyelő 
bizottságban. Abban el kell gondolkodni a város vezetésének és a Képviselő-testületnek, hogy 
valamivel több részvénnyel rendelkezzenek.  
Kérte a Képviselő-testületet, hogy az ő indítványát fogadja el a védőnői szolgálattal kapcsolatban. A 
védőnői szolgálatnak rövid időn belül normális elhelyezése kell, hogy legyen. Ne várják meg a 
szeptembert. Nem tartja rossz javaslatnak a gyermekorvosi rendelő átmeneti, néhány órás 
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igénybevétele. Ennek a problémának a felvetése sokszor megtörtént, nyílt ülésen való felvetése, 
anyukák által képviselők megkeresése. Kérte, hogy legalább a szavazást tegye meg polgármester úr.  
 
 11./ Fehér László polgármester: 
 
 Alpolgármester asszony szívderítően mondta el a védőnői szolgálat 
elhelyezését, de vannak olyan felvetések, amiről ad-hoc jelleggel nem lehet dönteni. Egyeztetni kell a 
gyerekorvosokkal. Annak ellenére, hogy Benkőné Remport Lilla képviselő utalt arra, hogy baja lehet 
belőle, ha nem teszi fel az indítványt szavazásra. Sem alpolgármester, sem képviselő az ülés előtt nem 
tett indítványt.   
 
 12./ Pálné Horváth Mária – KMKK igazgatója: 
 
 Tájékoztatta a Képviselő-testületet és a város lakosságát a 
közeljövőben megtartásra kerülő rendezvényekről. Idén második alkalommal kerül megrendezésre 
Celldömölkön a motoros találkozó és rockfesztivál május 39-30-án a téglagyári tó melletti 
rendezvénytéren. A fellépő együttesek mellett a sztárvendég egyik este a Pokolgép, másik este a 
Karthago együttes lesz. A rockfesztivállal párhuzamosan szombaton zajlanak az események, az 
önkormányzat szervezésében a Szentháromság téren gyermeknap lesz, a művelődési központban 
Nyugat-dunántúli Vasutas Klubok találkozója. A következő hétvégén a Dömölki Napok kerülnek 
megtartásra. A romtemplom és környékén kulturális programok, szórakozási lehetőségek várják a 
celldömölkieket.  
 
 13./ Fehér László polgármester: 
 
 Pálné Horváth Mária programajánlóját kiegészítette azzal, hogy 
szombaton a vasutas szakszervezet a CVSE területén majális tart. Hívta a város lakosságát a 
rendezvényekre. 
 
 A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

92/2015.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló 
beszámolót. 
 

2. A Képviselő-testület az 54/2015./1.(III.25.) sz. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
A Képviselő-testület meghirdeti ingyenesen, bontás céljából a 
tulajdonát képező Somogyi Béla u. 37. szám alatti ingatlanát. Az 
épület bontója köteles a szükséges hatósági eljárásokat lefolytatni. 
Az épület bontási munkálataiért az önkormányzat a lebontott 
anyagot ajánlja fel. 
 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Bakó István Városgondnokság vezetője 
  
Határidő:  azonnal 
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93/2015.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
 

 3./ NAPIRENDI PONT: 
 

Beszámoló a polgármester Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézményfenntartó Társulási Tanácsban végzett 
munkájáról. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Fehér László polgármester: 
 
Leírásra került az előterjesztésben részletesen, hogy mikor és milyen 

témában ülésezett a társulási tanács. Folyamatos probléma, ami minden ülésen felmerült, a kórház és a 
konyha helyzete, jövőképe. Ebben a helyzetben Celldömölk város önkormányzata, mint gesztor türelmi 
időt kér. Alpolgármester asszony vállalta, hogy folyamatos egyeztetést tart a GYEMSZI utódjának 
vezetőjével. 

 
2./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
Tájékoztatást adott arról, hogy a kórház esetében minden nagyobb 

beszállítóval lefolytatták a tárgyalásokat. Ennek eredményeképpen kifizető helynek a kórház bizonyult 
minden esetben. A kórházhoz érkezik meg az az összeg, amelyet a kórház üzemeltető társaság 
lefolytatott a beszállítókkal. Május 31. a megvalósítása. Az önkormányzattal a kórház nem fo lytatott 
olyan tárgyalásokat, ami az összeg csökkentésére vonatkozott volna. Ami március 30-áig bekerült a 
konszolidációs összegbe (23 millió szerepel a várossal szemben) június 15-éig vállalta a kórház 
vezetése a kifizetést. A gazdasági igazgató is ígéretet tett erre.  

 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta (két képviselő nem szavazott): 
 

94/2015.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a polgármester beszámolóját a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Tanácsában 2014/2015. évben végzett munkájáról. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
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4./ NAPIRENDI PONT: 

 
Beszámoló a gyermekvédelmi és családsegítő tevékenységről. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 

 A Képviselő-testület az elhangzottak alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

95/2015.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a 2014. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 
 

 
5./ NAPIRENDI PONT: 

 
A Vulkán gyógy- és Élményfürdő Kft. 2014. évi beszámolójának 
véleményezése. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Fehér László polgármester: 

 
    Tájékoztatást adott arról, hogy ma este kerül sor a felügyelő bizottság 
és a tulajdonosi értekezlet megtartására. A múlt évben a fürdő fejlesztési munkálatai miatt volt amikor 
szakaszosan volt nyitva a fürdő, voltak olyan munkálatok, amikor nem tudott üzemelni.  
 
    2./ Dr. Németh Gábor ügyvezető igazgató: 
 
 Beszélt arról, hogy sok a lakossági megkeresés, talán nem is 
probléma, a lakosságnak legyen véleménye függetlenül attól, hogy a menedzsmenti jogokat melyik 
tulajdonos gyakorolja. Éppúgy érinti a JUFA-t, mint az önkormányzatot. Az előterjesztés a 2014. évi 
beszámolóról szól. 2013-hoz képest több mint 20 millió forinttal javult a cég eredményessége. Áprilisban 
kezdte meg működését a felújított fürdő, decemberben az új gyermekvilág. A fürdő szolgáltatási 
színvonala javult, de azt az alapvető célt, amit kitűztek, hogy minél jobban csökkentsék a költségeket, a 
veszteséget, teljes mértékben nem sikerült elérni, ezért nem lehetnek elégedettek. 2015 év kapcsán 
vannak olyan konstrukciós kérdések, amiről tárgyalást kell folytatni a tulajdonostárssal. Pénzügyi és jogi 
technikákról van szó, amelyek befolyásolják, hogy a fürdő hosszú távon működőképes lesz-e, vagy 
nem. A felek elképzelése közeledik egymáshoz, meg kell találni az együttműködés lehetőségét.  
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 3./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Az üzleti tervvel kapcsolatban kérte a fürdő ügyvezetőjét, hogy 
készítsen a Képviselő-testület számára egy olyan variációt, hogy a 2015-ös év a lehető legjobb legyen. 
 
 4./ Dr. Németh Gábor ügyvezető igazgató: 
 
 Ígéretet tett a 2015. évi üzleti terv elkészítésére, mint az önkormányzat 
képviselője a gazdasági társaságban, megtesz mindent. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

96/2015.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület elfogadja a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő 
Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének beszámolóját a Kft. 2014. évi 
gazdálkodásáról. 
 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő 
Üzemeltető Kft. mérlegét 151.581.000 forint eszközök és források 
egyezőséggel és mérleg szerinti eredményét -83.217.000 forinttal, 
melynek összege az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő 

Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét a 2015. évi üzleti terv elkészítésére, 
azt követően, miután a komplex létesítmény üzemeltetésére 
vonatkozó tulajdonostárs javaslata megszületik. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Dr. Németh Gábor ügyvezető 
   
Határidő:  azonnal 

 
 

6./ NAPIRENDI PONT: 
 

Celli HUKE Hulladékkezelési Kft. 2014. évi beszámolója.  

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Vass Rita Celli Huke Kft. ügyvezetője: 

 
 Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt két évben a jogszabályi környezet 
megváltozása miatt a társaság veszteséggel dolgozott. Legfontosabb változások voltak, hogy 2013. 
július elsejétől életbe lépett a rezsidíj csökkentés, emiatt jelentősen csökkentek a Kft. bevételei. 2013. 
január elsejétől új adót vezettek be, a hulladéklerakási adót. A lerakóba szállított hulladék minden egyes 
kilója után adót kell fizetni, duplájára – 3 forintra – emelkedett. A költségek emelkedtek, bevételeik 
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csökkentek. Emiatt nem tud gazdaságosan működni a cég. A 2014. évi veszteség pótlására a 
Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot írt ki, 16 millió forintos támogatásban részesült a társaság. A 
támogatási szerződés az előző héten aláírásra került, ígéretet kapott arra, hogy az első részlet a jövő 
héten utalásra kerül. Számviteli elszámolási okok miatt ezt a támogatási összeget a 2014. évi 
beszámolóban nem tudják megjeleníteni. A számviteli szabályok miatt akkor kerül könyvelésre, amikor 
az összeg átutalásra kerül. A beszámoló elkészítésekor ez az összeg nem lett átutalva, így 19 millió 
forintos veszteség lett, a 2015. évi beszámoló adataiban fog megjelenni. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Kérte az ügyvezetőt, hogy a lakosságot tájékoztassa a kialakult 
hulladékszállítás rendjéről. 
 
 3./ Vass Rita ügyvezető: 
 
 Tájékoztatóját azzal kezdte, hogy a jogszabályi változások nemcsak a 
költségeket, hanem az egész hulladékszállítási szisztéma szabályozását is új alapokra helyezte. 
Lényege, hogy minél nagyobb mennyiségű szelektálás legyen. Azt jelenti, hogy házhoz kell menni a 
gyűjtés keretében és elszállítani. Főként hasznosítható csomagolóanyagok összegyűjtésére, illetve 
minőségileg lebontható hulladékanyagok komposztálására vonatkozóan jogszabályi előírásoknak 
megfelelően minden hulladék közszolgáltató kft-nek saját programban kell lefektetni, ez alapján 
minősítési kategóriát kapnak a közszolgáltatók. Örömmel jelezte, hogy ezeket a célokat, ami az 
elkövetkező tíz évre ki van tűzve, a Celli Huke Kft. szinte már teljes egészében megvalósította. Házhoz 
menve gyűjtik a csomagoló anyagokat, szerves anyagokat. 
 
 4./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Megerősítette az ügyvezető utolsó mondatait, a szelektív gyűjtést a 
városban több éve bevezették, amit a többi település most kezd el. Ez Celldömölknek hatalmas nagy 
erkölcsi elégtétel és anyagi veszteség. Anyagi veszteség azért, mert már nincs miből takarékoskodni. A 
különböző rezsicsökkentések a várost hátrányosan érintették, nem tudják mivel kompenzálni. Azok, akik 
eddig nem vezették be a szelektív gyűjtést, tudják kompenzálni. E miatt jelent meg Celldömölkön ilyen 
markánsan a rezsicsökkentés vesztesége. Látszik a számadatokból, ha 2014-re lehetett volna 
elszámolni a 16 millió forintos támogatást, 3 millió forint lett volna csak a társaság vesztesége. A 
részletes 2015. évi üzleti tervben látható, hogy 6.169.000 forintos pozitívummal fog zárni a 2015-ös 
gazdasági év abban az esetben, ha nem fogják módosítani a hulladékszállítás díjait. 
 
 5./ Vass Rita ügyvezető: 
 
 Pozitív visszajelzés a lakosság részéről, ha a statisztikákat megnézve 
évről évre nő a szelektív gyűjtött hulladék mennyisége és csökken a lerakóba gyűjtött, szállított hulladék 
mennyisége. A lakosság partner, hogy a környezetbarát szisztéma kialakulhat, ezért köszönetét fejezte 
ki.  
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

97/2015.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület elfogadja a Celli HUKE Nonprofit Közhasznú 
Kft. ügyvezetőjének beszámolóját a Kft. 2014. évi gazdálkodásáról. 
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2. A Képviselő-testület jóváhagyja a Celli HUKE Nonprofit Közhasznú 
Kft. mérlegét 50.968.000 forint eszközök és források egyezőséggel 
és mérleg szerinti eredményét -19.201.000 forinttal, melynek 
összege az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra. 

 
3. A Képviselő-testület jóváhagyja a Celli HUKE Nonprofit Közhasznú 

Kft. 2015. évi üzleti tervét, valamint a közhasznúsági mellékletet. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Vass Rita ügyvezető 
   
Határidő:  azonnal 
 

Erdélyi Antal és Benkőné Remport Lilla képviselők elhagyták az üléstermet. 
 

7./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. 2014. évi beszámolója. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 

    Emlékeztetett arra, hogy a Kemenesvíz Kft. jól működő gazdasági 
társasága volt az önkormányzatnak. Kormányzati döntés miatt nem láthatja el a víz- és 
szennyvízszolgáltatást, melyet a Vasivíz Zrt. vett át. A közeljövőben a Képviselő-testületnek foglalkozni 
kell azzal, hogy a Kemenesvíz Kft-nek milyen jövőképe legyen. 
 
    2./ Skalec Lajos ügyvezető: 
 
    Elmondta, hogy a társaságnak szállítói és adótartozása nincs, 
várhatóan nem is lesz, tőkeszerkezeti problémák nincsenek egyenlőre. A kintlévőség állománya elég 
magas, mintegy 10 millió forint, aminek a behajtására megtették a lépéseket, melyek nem olcsó 
lépések. A Felügyelő Bizottság a Kft. beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
    3./ Hetényi Endre képviselő: 
 
    A beszámolót elfogadásra javasolta, véleménye szerint a gazdasági 
társaságot nem szabad megszüntetni, feladatot kell adni számára, esetleg névváltoztatást kell 
eszközölni. 
 
    4./ Fehér László polgármester: 
 
    Javaslatot tett arra, hogy vizsgálják meg, a Városgondnoksággal 
karöltve bizonyos feladatokat lásson el a Kft.  
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A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
98/2015.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
1. A Képviselő-testület elfogadja a Kemenesvíz Kft. ügyvezetőjének 

beszámolóját a Kft. 2014. évi gazdálkodásáról. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 
 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a Kemenesvíz Kft. mérlegét 
32.095.000 forint eszközök és források egyezőséggel és mérleg 
szerinti eredményét -25.255.000 forinttal, melynek összege az 
eredménytartalék terhére kerül elszámolásra. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 

 
3. A Képviselő-testület napirendre tűzi, hogy a jövőben milyen 

feladatokat kíván a Kemenesvíz Kft. részére biztosítani. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 

 

Nagy László képviselő távozott a képviselő-testületi ülésről. 
 
 

8./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi beszámolója. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Pálné Horváth Mária ügyvezető: 
 

    Elmondta, hogy a Kft. önkormányzati tulajdonú cég, három 
főtevékenységgel. Az elmúlt év gazdálkodása stabil volt, nem keletkezett a cégnek adóssága, minimális 
hiánnyal 500 ezer forinttal zárt. Kintlévősége nincs. A felügyelő bizottság megtartotta ülését, ahol 
támogatták a beszámolót, illetve elfogadásra javasolják az üzleti tervvel együtt. 
 
    2./ Lengyel László alpolgármester: 
 
    Tájékoztatást adott a felügyelő bizottság üléséről, melyet május 26-án 
tartottak meg, a felügyelő bizottság teljes létszámmal jelen volt. A beszámolót és az üzleti tervet 
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elfogadásra javasolták azzal a kiegészítéssel, hogy növeljék a reklámbevételeket, minimalizálják az 
eseti foglalkoztatást. A főállású dolgozókkal történő feladatellátásra kérik az ügyvezetőt. 
 
    3./ Fehér László polgármester: 
 
    Kérte az ügyvezetőt, hogy Lengyel László alpolgármester által tett 
ajánlást fogadják el. Jó munkát kívánt a társaság munkatársainak, a város hírét juttassák el helyben és 
az országhatáron túl is. 
 
    A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
99/2015.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
1. A Képviselő-testület elfogadja a Celldömölki Média Nonprofit 

Közhasznú Kft. ügyvezetőjének beszámolóját a Kft. 2014. évi 
gazdálkodásáról. 
 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a Celldömölki Média Nonprofit 
Közhasznú Kft. mérlegét 4.089.000 forint eszközök és források 
egyezőséggel, és mérleg szerinti eredményét 540.000 forint 
veszteséggel, melynek összege az eredménytartalék terhére kerül 
elszámolásra. 

 
3. A Képviselő-testület jóváhagyja a Celldömölki Média Nonprofit 

Közhasznú Kft. 2015. évi üzleti tervét, valamint a közhasznúsági 
mellékletet. 

 
4. A Képviselő-testület kéri a Kft. ügyvezetőjét a főállású dolgozókkal 

történő feladatellátásra, az eseti foglalkoztatás minimalizálására, 
valamint a reklámbevétel növelésére. 
  

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Pálné Horváth Mária ügyvezető 
   
Határidő:  azonnal 
 

 
9./ NAPIRENDI PONT: 

 
Szóbeli előterjesztés. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Fehér László polgármester: 
 
Felolvasta a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgatójának támogatási kérelmét: „Tisztelt Polgármester Úr! Ezúton tisztelettel tájékoztatom, hogy az 
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intézményünk fenntartásában működő Kemenesalja Néptánccsoport meghívást kapott a Duna-menti 
országok deggensdorfi konferenciájára. A találkozó időpontja, helyszíne: 2015. július 18-19. München, 
Deggensdorf. Az ünnepi eseményen néptánccsoportunk képviseli Magyarországot. A meghívás 
örömteli és megtisztelő, ezért szeretnénk, ha a táncosok ott lehetnének a rendezvényen, de az 
intézmény költségvetése nem teszi lehetővé az utazás finanszírozását. Tisztelettel kérem Önt, és a 
Képviselő-testület tagjait, hogy az utazás költségének finanszírozásával (300.000,-Ft/ szíveskedjenek 
támogatni a csoport részvételét a nemzetközi fesztiválon. Celldömölk, 2015. május 27. Pálné Horváth 
Mária igazgató.” 

 
2./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
Javasolta a támogatás megadását, ha ilyen lehetőséget kapott a város 

néptánccsoportja, ki kell használni az alkalmat, vigye a város jó hírnevét.  
 
A Képviselő-testület az elhangzottak alapján 7 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

100/2015.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület 300.000,-Ft támogatást biztosít a Kemenesalja 
Néptánccsoport 2015. június 18-19. között megrendezésre kerülő 
Duna-menti országok deggensdorfi konferenciájára való kiutazáshoz. 
A Képviselő-testület a támogatást a működési tartalékból biztosítja. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 

 
Szücs Dávid képviselő elhagyta az üléstermet. 
 

10./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár nyári zárva tartása. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

101/2015.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi 
a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár nyári zárva tartását 
az alábbiak szerint: 
- 2015. július 13-tól 2015. augusztus 3-ig a könyvtár zárva tart, 
- 2015. július 13-tól 2015. augusztus 2-ig a művelődési központ 

rendezvényekhez, programokhoz igazodóan tart zárva. 
 
Augusztus 2-ig tartó időszakra az ART Mozi hivatalos vetítési renddel 
üzemel. 
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Felelős:  Fehér László polgármester 
  Pálné Horváth Mária igazgató 
 
Határidő:  azonnal 

 
Benkőné Remport Lilla és Erdélyi Antal képviselők visszatértek az ülésterembe. 
 

11./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztató a Cellenergo Kft. taggyűléséről. 

 

Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Lengyel László alpolgármester: 
 

    A taggyűlésen Celldömölk Város Önkormányzatát képviselte. A 
tulajdonostárs a taggyűlés óta a mintegy 20 millió forintot pótolta. Kihangsúlyozta, hogy a Képviselő-
testület számára fontos a jövőkép, mivel az együttműködési megállapodás a jövő évben le fog járni. A 
tulajdonostárs képviselője jelezte, hogy az együttműködést ebben a formában nem tudják elképzelni, 
sem a jogszabályi környezet, sem a tulajdonostárs üzleti érdekei nem teszi lehetővé. Új, tiszta helyzetet 
szeretnének teremteni. Üzletrészüket felajánlják megvásárlásra az önkormányzatnak a tizenöt évvel 
ezelőtti egy millió forintos vételáron. A távhőszolgáltatáshoz szükséges eszközök értékelése június 30-
áig meg fog történni. Az önkormányzatnak fel kell készülni több variációra is. Vannak olyan hírek, hogy 
a Miniszterelnöki Hivatalban készül előterjesztés, hogy 90 város távhőszolgáltatását állami kézbe fogják 
venni. Véleménye szerint meg kell vizsgálni, hogy van-e mód állami fenntartásba adni a 
távhőszolgáltatást, ha nincs, koncessziós pályázat kiírására kell felkészülni. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Úgy gondolja megfelelő kormányzati döntések után kell a Képviselő-
testületnek megfelelő döntést hozni. El kell dönteni, hogy milyen úton mennek tovább, önállóan nehéz 
lenne fenntartani. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

102/2015.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület elfogadja a Cellenergo Kft. taggyűléséről szóló 
beszámolót. 
 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a Cellenergo Kft. 2015.05.06. 
napján meghozott döntését, mi szerint újraválasztásra kerül a 
társaság könyvvizsgálójának a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, 
Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
a 2015-ös üzleti évre, a 2015. évi éves beszámoló elfogadásáig, 
de legkésőbb 2016. május 30. napjáig terjedő időtartamra.  
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Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 

 
 

12./ NAPIRENDI PONT: 
 

Celldömölki Városi Óvoda csoportszámának meghatározása. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Fehér László polgármester: 
 

    Tájékoztatásul elmondta, hogy a városi óvodában 14 csoport működik, 
a tervek szerint a szeptemberben kezdődő tanév 13 csoporttal kezdene. Egyrészt a gyereklétszám 
csökken, többen mennek nyugdíjba, így a csoportszám csökkentést személyi áldozatok nélkül lehet 
végrehajtani. Ugyanakkor a költségvetés elfogadása óta született olyan döntés, hogy három éves kortól 
kötelezővé tették az óvodába járást, mellette az étkeztetés is ingyenes lesz. A Humán Szolgáltatások 
Bizottsága támogatta, hogy 14 óvodai csoport maradjon. A Városfejlesztési és Költségvetési 
Bizottságnak az volt a véleménye, hogy 13 óvodai csoport legyen, mivel így készült el a költségvetés.  
 
    2./ Gasztonyiné Fódi Zita óvodavezető: 
 
    Ahogy az előterjesztés tartalmazza, és polgármester úr elmondta, 
szeptember 1-i állapottal 13 csoporttal tudna működni az óvoda a törvényi előírásoknak megfelelően. 
Átnézték a népesség-nyilvántartást, 2016. január 1. és 2016. augusztus 31. között 57 kisgyerek tölti be 
Celldömölk városban a harmadik életévét. Ezeket a gyerekeket be fogják íratni az óvodába, mivel 
három éves kortól kötelező óvodába járni, családi pótlékhoz kötik. Arról nincs tudomása, hogy az 
egyházi óvodába hány gyereket tudnak felenni. Ők két csoporttal működnek. Ha az 57 gyerek felét 
felveszik, akkor is a 25 fős létszámot meghaladják. Februárban, amikor úgy döntött a társulás, hogy 
megszüntet egy csoportot, tudomásul vette, mert öt óvónő megy el nyugdíjba. Miután megtörtént a 
beíratás, ugyanannyi gyereket beírattak, mint ahány elmegy és plusz 57 várható, felelősségteljesen 
nem lehet azt mondani, hogy 13 csoporttal induljon el a városi óvoda szeptember elsejétől. Jelenleg 
négy sajátos nevelés igényű gyerek van, ami nyolcnak számít. Egyre több problémás kisgyerek jár 
óvodába, amit fel kell vállalniuk. A szombathelyi szakértői bizottság vezetője jelezte, hogy a korai 
fejlesztőben sok három év alatti gyerek jár, aki ha bekerül óvodába, sajátos nevelési igényű, és két-
három főnek fog számítani.  
 
    3./ Fehér László polgármester: 
 
    Megoldás lehet, hogy szeptember 1-étől 13 csoportot indítanak az 
óvodában, és ha szükség lesz 14 csoportra, a Képviselő-testület hozhat döntést az engedélyezéséről. 
 
    4./ Gasztonyiné Fódi Zita óvodavezető: 
 
    Úgy tudja, év közben nem lehet csoportot bővíteni. Szeptember 
elsejével a 13 csoportot a törvényi előírásoknak megfelelően el tudják indítani. 
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    5./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
    A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság nagy többséggel a 13 
csoport indítását támogatta. Véleménye szerint a számadatokból is látszik, hogy a 2015/2016-os 
oktatási év 33 szabad hellyel indul. 
 
    6./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
    Tájékoztatott arról, hogy az önkormányzat az óvoda működését 39 
millió forinttal egészíti ki. Ha úgy dönt a Képviselő-testület, hogy 14 csoporttal menjen tovább a városi 
óvoda, mintegy 2 millió forint pótelőirányzatra van szükség a bérek fedezetére. A költségvetésben 
tizenhárom csoporttal terveztek. A megalapozó felmérésben 14 csoport szerepelt. 
 
    7./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
    Fenntartja a véleményét, hogy megalapozott volt a költségvetés 
készítésekor a 13 csoport tervezése. A beiratkozás is azt mutatja, hogy a 13 csoportnál is van 
betöltetlen hely. 
 
    8./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
    Véleménye szerint a 13 csoport indításával fennáll az a veszély, hogy 
el kell utasítani gyerekeket, ha meghaladja a csoportlétszám a 25 főt. Két millió forintról van szó, azt is 
figyelembe kell venni, hogy több évre kell előre tekinteni  
 
    9./ Gasztonyiné Fódi Zita óvodavezető: 
 
    Elmondta, hogy 25 fős létszám fölé nem mehet, ezt a törvény 
szigorúan előírja. Aki betölti a három életévét, fel kell vennie, nem utasíthatja el. A szülőnek joga van 
beíratni a gyereket az óvodába. 
 
    10./ Hetényi Endre képviselő: 
 
    Javasolta, hogy egy hónapot várjanak a döntéssel, alaposabb 
számítással jobban körbe tudják járni. 
 
    11./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
    A jövő év májusáig pont annyian töltik be a harmadik évet, mint 
amennyi szabad hely van az óvodában. Továbbra is azt javasolta, hogy 13 csoport maradjon 
mindaddig, amíg az óvodavezető nem jelzi, hogy még egy csoport beindítására szükség van. Akkor 
természetesen 14 csoport induljon el.  
 
    12./ Fehér László polgármester: 
 
    Meg kell kérdezni egy felettes szervet, hogy év közben lehet-e 
módosítani a csoportszámon. A költségvetést módosítja a csoportszám meghatározása, minősített 
többség kell hozzá. Ez egy javaslat az intézményfenntartó társulás felé. Javasolta, hogy még 
gondolkodjanak, ne döntsenek róla. 
 
Benkőné Remport Lilla távozott a képviselő-testületi ülésről. 
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13./ NAPIRENDI PONT: 

 
Pályázati lehetőség. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 

 
 1./ Dummel Ottó műszaki irodavezető: 
 
 Tájékoztatást adott a pályázati lehetőségekről. A belügyminisztériumi 
felhívásra alapozott az előterjesztés, három pályázati cél került meghatározásra. Az egyikben 
önkormányzati ingatlanok, intézmények felújítására lehet pályázni, a másikban utak, járdák felújítására, 
a harmadik lehetőség óvodai, iskolai, utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére. Nagyon 
megalapozott pályázattal sem biztos, hogy sikeresen lehet részt venni. Különféle támogatási intenzitás 
van kiírva. Az adóerősség okán 65 százalékot támogatási intenzitás vonatkozik az önkormányzatra b-c. 
esetben, az a. esetben 75 százalékot. A védőnői szolgálatot megtekintette a Városfejlesztési és 
Költségvetési Bizottság, az volt a javaslat, hogy ebben a témakörben ne nyújtsanak be pályázatot. 
Annak a létesítménynek azon a helyen a jogszabályoknak megfelelő felújítása 30-35 millió forintot 
eredményezne, helyiségeket kellene építeni hozzá. Annak az ingatlannak a használata akkor sem 
lenne ott megfelelő. Jelentős önkormányzati forrást kellene hozzátenni.   
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

103/2015.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása (2015.) című pályázati felhívásra a Celldömölk, Hegyi 
utca 2268/8 felújítása címmel. 
 
A Képviselő-testület a tervezett bruttó 25.720.294 forint 
összköltségű fejlesztéshez 10.720.294 forint összegű saját forrást 
az éves költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 

2. Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása (2015.) című pályázati felhívásra Atlétikai pálya 
építésével Celldömölk Hegyi u. 2384/2 hrsz. helyszínen iskolai 
sportolás feltételinek javítása érdekében címmel. 
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A Képviselő-testület a tervezett bruttó 24.936.450 forint 
összköltségű fejlesztéshez 35 %-nak megfelelő 8.727.758 forint 
összegű saját forrást az éves költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 

 
 

14./ NAPIRENDI PONT: 
 

CVSE TAO pályázathoz önerő támogatás. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 

 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

104/2015.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület 
részére a labdarúgó sportszakmai programja végrehajtásához az 
MLSZ látványcsapat sport támogatásának önerejeként 9.372.654 
forintot biztosít a program végrehajtásának ütemezettségében. 
A fejlesztési célú támogatást a Képviselő-testület az útfelújítási keret 
terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 

 
 

15./ NAPIRENDI PONT: 
 

2015. évi pénzügyi terv módosítása. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
HOZZÁSZÓLÁS:  
 
1./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 

 Megindokolta a 2015. évi költségvetés módosítását, a MÁK-tól érkezett 
előirányzat-közlők, valamint a Képviselő-testület döntései miatt szükséges. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
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Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete Celldömölk Város 
Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 

16./ NAPIRENDI PONT: 
 

Celldömölk Város 2015-2019 évekre vonatkozó Sportkoncepciójának 
elfogadása. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban mellékelve. 

 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

105/2015.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 
A képviselő-testület Celldömölk Város 2015-2019 évekre vonatkozó 
Sportkoncepcióját az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
 Határidő:  azonnal 

 

 
 Fehér László polgármester: 
 
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, az ülést 17:35 órakor 
bezárta. Bejelentette, hogy a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját.  
 
 

K.m.f. 
 
 

 Farkas Gábor Fehér László 
 jegyző polgármester 
 


