
CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
                     HIVATAL 
 
 
 
Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 9-i 
rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből: 
 
 
 
 
 70/2016.(V.09.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 
 a./ A képviselő-testület javasolja a Cellenergo Kft taggyűlésé- 
 nek a 2015. évi beszámoló elfogadását és a mérleg szerinti
 eredmény eredménytartalékba helyezését. 
 

b./ A taggyűlés a társaság veszteségének fedezésére 
rendeljen el 7.103 e Ft összegben pótbefizetést, melyet a 
Veolia Energia Magyarország Zrt a társasági szerződés lejárta 
előtt teljesítsen. 
 
c./ A képviselő-testület javasolja a taggyűlésnek, hogy a 
társaság a 2016. évi költségvetésében biztosítson fedezetet a 
kintlévőségek leírására. 
  
d./ A képviselő-testület kezdeményezi a Cellenergo Kft-vel a  
távhőszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés közös 
megegyezéssel történő meghosszabbítását a gázév 
időtartamára figyelemmel. 

 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: azonnal 
 
 
 
 
Celldömölk, 2016. május 17. 
 
 
 
       Farkas Gábor  
            jegyző 
 
 
 



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
                        HIVATAL 
 
 
 
Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 9-i 
rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből: 
 
 
 
 71/2016.(V.09.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti 
gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, 
felújítása támogatás pályázati felhívásra Celldömölk, Szalóky 
u. 1. sz. Idősek Otthonának közösségi helyiséggel való 
bővítés céllal támogatási kérelmet nyújt be. 

 
 Felelős: Fehér László polgármester 
   Farkas Gábor jegyző 
 
 Határidő: azonnal 
 

2./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása című pályázati felhívásra a Celldömölk, Hegyi 
utca 2268/8 felújítása címmel nyújt be támogatási kérelmet. 

 
 Felelős: Fehér László polgármester 
   Farkas Gábor jegyző 
 
 Határidő: azonnal 
 

3./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása című pályázati felhívásra Védőnői Szolgálat 
fejlesztése címmel nyújt be támogatási kérelmet. 

 
 Felelős: Fehér László polgármester 
   Farkas Gábor jegyző 
 
 Határidő: azonnal 
 

4./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 
pályázati felhívásra a Celldömölki Városi Óvoda konyhájának 



Sági u. 167. 2398. hrsz. felújítása címmel nyújt be támogatási 
kérelmet. 

 
 Felelős: Fehér László polgármester 
   Farkas Gábor jegyző 
 
 Határidő: azonnal 
 

5./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 
pályázati felhívásra nem nyújt be támogatási kérelmet. 

 
 Felelős: Fehér László polgármester 
   Farkas Gábor jegyző 
 
 Határidő: azonnal 
 
 6./ A képviselő-testület tudomásul veszi a 
 -TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
 -TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések 
 -TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása 
 -TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja 

-TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködést erősítő helyi 
szintű programok megvalósítása 

 -TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 
 -TOP-1.1.1.1-15 Ipari Parkok, Iparterületek fejlesztése 

-TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés 
-TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú 
energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások 
felhasználásával 
támogatási kiírásokra benyújtandó pályázatokról szóló 
tájékoztatót. 

 
 Felelős: Fehér László polgármester 
   Farkas Gábor jegyző 
 
 Határidő: azonnal 
 
Celldömölk, 2016. május 17. 
 
 
 
 
      Farkas Gábor 
           jegyző 


