
CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI  
 HIVATAL 
 
 
Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 10-i ülése 
jegyzőkönyvéből: 
 
 

1/2013.(I.10.)sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: 
költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel 
kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az 
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe 
kívánja venni. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem 
rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami 
kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak 
fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. 

3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván 
kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az 
adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 

4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy: 

a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti 
nyilatkozatokat és intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) 
bekezdésére figyelemmel - az adott értékpapírban foglalt 
pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel - 
kölcsönjogviszonnyá alakítsa át; 

c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti 
megállapodásokat kösse meg.  

5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron 
következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  2013. január 10. 

 
Celldömölk, 2013. január 10. 
 
        Farkas Gábor 
             jegyző 



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI  
 HIVATAL 
 
 
Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 10-i ülése 
jegyzőkönyvéből: 
 
 

2/2013.(I.10.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
Celldömölk Város Képviselőtestülete az alábbiak szerint módosítja  a 
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 
fenntartásáról szóló megállapodást és elfogadja az egységes 
szerkezetű megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerinti 
tartalommal. 
 
A megállapodás bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép: 
amely létrejött Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete (9500 Celldömölk Városháza tér 1., képviseli: Fehér László 
polgármester), Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (9513 Csönge Dózsa György utca 23., képviseli: Baranyai 
Ernő polgármester), Mersevát Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete (9531 Mersevát Dózsa György u. 39., képviseli: 
Csillag Albert polgármester), Mesteri község Önkormányzata (9551 
Mesteri Kossuth u. 45. képviseli: Lórántfy Tibor polgármester)  
Nemeskocs Község Önkormányzata (9542 Nemeskocs Petőfi u. 68.) 
Ostffyasszonyfa  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(9512 Ostffyasszonyfa Kossuth L. u. 40., képviseli: Mihacsi Szabolcs 
alpolgármester), között (a továbbiakban együtt: önkormányzatok) 
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
A hivatal ügyfélfogadására vonatkozó rendelkezések az alábbiakkal 
egészülnek ki: 
 
5) Mesteri (ügyfélszolgálati megbízott): 
 

Hétfő:   8-12 13-16 
Szerda:   8-12 13-16 
Péntek:  8-12 

 
 
6) Nemeskocs (ügyfélszolgálati megbízott): 
 

Kedd:   8-12 13-16 
Péntek:  8-13 

 
A  hivatal feladatellátására vonatkozó rendelkezések az alábbiakkal 
egészülnek ki: 
 
 



5) Mesteri (ügyfélszolgálati megbízott): 
- a képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó 

önkormányzati hatósági ügyek előkészítésével, 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, a polgármesterek, 
képviselő-testületek és az egyes képviselők munkájával, 
feladatával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, 

- vagyongazdálkodás és pénzügyi feladatokat, 
- szociális és adóügyekkel kapcsolatos ügyintézés megindítása 

 
6) Nemeskocs (ügyfélszolgálati megbízott): 

- a képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó 
önkormányzati hatósági ügyek előkészítésével, 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, a polgármesterek, 
képviselő-testületek és az egyes képviselők munkájával, 
feladatával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, 

- vagyongazdálkodás és pénzügyi feladatokat, 
- szociális és adóügyekkel kapcsolatos ügyintézés megindítása 

 
A megállapodás III. részének 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész 
lép: 
A Hivatal kiadásainak fedezetét az erre a célra jutatott feladat alapú 
finanszírozásból és önkormányzati egyéb bevételekből kell biztosítani. 
Az önkormányzatok részére az önkormányzati hivatal működéséhez 
biztosított támogatás elvárt bevétellel nem csökkentett összegét a 
települések székhely település részére kötelesek átadni, a székhely 
település köteles ezt az összeget a hivatal működéséhez biztosítani..  
Amennyiben a Hivatal kiadásaihoz az állami finanszírozás és a hivatal 
saját bevétele nem elegendő az érintett önkormányzatok az 
önkormányzati kiegészítést lakosságszám arányosan teszik meg.  
 
A Hivatal kiadásai között nem szerepelnek az ostffyasszonyfai 
kirendeltség, a csöngei és a merseváti, mesteri és nemeskocsi 
ügyfélszolgálati irodák működtetési költségei (telefon, internet és 
közüzemi számlák, karbantartás, biztosítási díjak, takarítás), felújítással 
kapcsolatos kiadásai. 
 
Lakosságszám esetében a települések tárgyévet megelőző év január 
hó 1-i lakosságszáma az irányadó. 
 
Jelen módosítás 2013. február 1-én lép hatályba. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
              Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
Celldömölk, 2013. január 10. 
 
        Farkas Gábor 
             jegyző 



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI  
 HIVATAL 
 
 
Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 10-i ülése 
jegyzőkönyvéből: 
 
 

3/2013.(I.10.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
Celldömölk Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratát:  
 
Az alapító okirat bevezető rendelkezése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
Celldömölk Város Önkormányzata, Csönge Község Önkormányzata, 
Mersevát Község Önkormányzata, Mesteri község Önkormányzata, 
Nemeskocs Község Önkormányzata, Ostffyasszonyfa Község 
Önkormányzata képviselő-testületei az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi 
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki: 
 
 
Az alapító okirat 2. pontja kiegészül az alábbi telephelyekkel: 
 
A költség vetési szerv telephelyei: 
9551 Mesteri, Kossuth u..49. 
9542 Nemeskocs, Petőfi u. 68. 
 
Jogelődjének megnevezése, székhelye következő településekkel 
egészül ki: 
 

  Egyházashetye, Köcsk, Kemenespálfa és Nemeskocs Községi 
Önkormányzatok Körjegyzősége 9554 Egyházashetye Berzsenyi 
utca 45. ( Nemeskocs Község vonatkozásában)    
Mesteri és Kemeneskápolna Községek Körjegyzősége 
9551 Mesteri, Kossuth u. 49. (Mesteri Község vonatkozásában) 
 
4. pont szövegrésze a kiemelt két település nevével egészül ki: 
 
- A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb 
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Celldömölk, 
Csönge, Mersevát, Mesteri, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, települések 
vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult 
települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal 
működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 



Ostffyasszonyfa településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik 
az igazgatási, pénzügyi tevékenység végzésére. 
 
a 6. pont  „ 841126 Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége” szövegrésze helyébe a következő szövegrész lép: 
 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége 
 
7.pont az alábbi két településsel egészül ki. 
 
A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:, 
 
 -Mesteri ,- Nemeskocs, községek közigazgatási területe. 
 
9./pont az alábbi irányító szervek nevével egészül ki: 
 
Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye: 
 
Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
9542 Nemeskocs, Petőfi u. 68. 
Mesteri Község Önkormányzata Képviselőtestülete  
9551 Mesteri, Kossuth u..49. 
 
A Képviselő-testület elfogadja a fenti módosításokat is tartalmazó 
egységes szerkezetű alapító okiratát a jegyzőkönyv melléklete szerinti 
tartalommal. 
 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
              Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Celldömölk, 2013. január 10. 
 
 
 
 
 
 
        Farkas Gábor 
             jegyző 
 
 
 
 
 



 
 
CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI  
 HIVATAL 
 
 
 
 
 
 
Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 10-i ülése 
jegyzőkönyvéből: 
 
 

4/2013(I.10.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
Celldömölk Város Képviselő-testülete feltételes közbeszerzési 
eljárást ír ki az „art” mozi hálózat digitális fejlesztésének 
megvalósítására. 
A Képviselő-testület felkéri a Kemenesaljai Művelődési Központot, 
hogy maximum 1.500 e.Ft+ÁFA összegben (2013. március 1-től 
várhatóan 2013. december 31-ig) az „art”mozi működtetéséhez 
béreljen olyan installációt, mely a digitális filmforgatás igényeit 
kielégíti. 
A képviselőtestület egy sikertelen pályázat esetére hozzájárulását 
adja a bérleti szerződés meghosszabbításához, amelyhez a 
szükséges forrást egyrészt a pályázati önerőre tervezett összegből, 
továbbiakban a 2014. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
              Pálné Horváth Mária igazgató 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Celldömölk, 2013. január 10. 
 
 
 
 
 
 
        Farkas Gábor 
             jegyző 
 
 
 
 
 


