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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 
január 9-én 1400 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
  
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, 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:   
 
 Budai Bernadett képviselő 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Szücs Andrea aljegyző, Dr. Farkas Péter – a Kemenesaljai Egyesített 
Kórház főigazgatója, Bakó István – a Városgondnokság igazgatója, Csizmaziáné Hubert Mária – a Népjóléti 
Szolgálat igazgatója, Pálné Horváth Mária – a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, 
Dummel Ottó – műszaki irodavezető, Kiss Lilla – pénzügyi iroda vezetője, Tulok Gabriella oktatási- és 
művelődési szakreferens, Losoncz Andrea – az Új Kemenesaljai főszerkesztője, Vajda Zsuzsanna – 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.  
 
 Fehér László polgármester: 
 
Javasolta, hogy a Képviselő-testület a napirendet az alábbi sorrend szerint tárgyalja meg. 
 
 NAPIREND: 
 

1./ 2014. évi adósságkonszolidáció. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
2./ Népjóléti Szolgálat által a Kemenesaljai Egyesített Kórház részére 

biztosított élelmezéssel kapcsolatos megállapodás tárgyalása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
3./ A GLOVITALIA Ruhaipari és Kereskedelmi Kft. jogutód nélküli 

megszüntetése. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
4./ Tájékoztató a 2014. január 25-i jubileumi ünnepély programjáról. 
 
 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: 
 

2014. évi adósságkonszolidáció. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
    1./ Kiss Lilla pénzügyiiroda-vezető: 
 

   Ismertette az előterjesztés szerint Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. számú törvény rendelkezéseit a települési önkormányzatok 2014. 
évi adósságkonszolidációjáról. Az adósságkonszolidációban Celldömölk Város Önkormányzatának 
321.933.919,-Ft adósságállománya és annak járulékai kerülnének átvállalásra. Kalkulációik szerint összesen 
évi 43 millió forint tőke és körülbelül 10 millió forint fejlesztési kamat törlesztésétől mentesül az 
adósságkonszolidációnak köszönhetően az önkormányzat. A Magyar Államkincstár felé 2014. január 15-ig 
kell jelenteni az önkormányzat 2013. december 31-i adósságállományát és a jogszabályban felsorolt 
nyilatkozatokat. Celldömölk Város Önkormányzata nevében a polgármester és a jegyző általi 
nyilatkozatokhoz szükséges a Képviselő-testület felhatalmazása. 
 
    2./ Fehér László polgármester: 
 

   Az önkormányzat érdeke, hogy a Magyar Államkincstár felé a 
jogszabályban előírt nyilatkozatokat megtegye, kérte a határozati javaslat elfogadását. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

1/2014.(I.09.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 
2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra 
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési 
törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam 
által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 
 

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. 
december 5-én nem rendelkezett olyan betéttel, vagy egyéb 
számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez 
kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául 
szolgált. 

 
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. 
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4. A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy: 
 
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti 

nyilatkozatokat és intézkedéseket; 
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 

2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás 
érdekében átalakítsa; 

c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti 
megállapodásokat megkösse. 
 

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

Felelős:   Fehér László polgármester 
   
         
Határidő:  2014. február 28. 
 

 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 

Népjóléti Szolgálat által a Kemenesaljai Egyesített Kórház részére 
biztosított élelmezéssel kapcsolatos megállapodás megtárgyalása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 

 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy a Kemenesaljai Egyesített Kórház főigazgatója levélben 
fordult a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társuláshoz, melyben 
javaslatot tett a Népjóléti Szolgálat felé fennálló tartozás és a további veszteséges tevékenység 
megszüntetésére. Hozzáfűzte, hogy a Képviselő-testület ülését megelőzően a városvezetés az érintettekkel 
egyeztetést tartott. 
 
 2./ Dr. Farkas Péter, a Kemenesaljai Egyesített Kórház főigazgatója: 
 
 Előadta, hogy a kórház celldömölki telephely élelmezését 2012. január 
elsejétől a Népjóléti Szolgálat látja el úgy, hogy átvette a kórház konyhájának az üzemeltetését, ami 
semmiféle technikai és egyéb problémát nem vetett fel. Úgy érzi mind a beteg, mind a szociális élelmezés 
megfelelt az elvárásoknak. 2012. júniusában megtörtént az a struktúraváltás a kórházban, ami azt jelentette, 
hogy az aktív ágyak megszűntek, krónikus finanszírozású ágyakat kaptak. Lényeges létszámleépítést nem 
tudtak végrehajtani, hiszen a kapott feladathoz rendelt minimális humán erőforrás nem változtatható 
szabadon, megvannak a szabályai. Sajnos az történt, hogy likviditás helyzetük 2013 óta folyamatosan 
romlott, folyamatos deficit keletkezett, ami az év végére durván 150-160 millió forintos nagyságrendet ért el, 
ami megnehezítette főként az utolsó néhány hónapban a kórház mindennapi működését. Energia 
szolgáltatókkal, gyógyszer beszállítókkal, egyéb beszállítókkal folyamatos egyeztetések zajlottak, sajnos a 
Népjóléti Szolgálat számláit sem tudták időre úgy fizetni, ahogy azt szerették volna, vagy ahogy a 
megállapodásban szerepel. A tavalyi év decemberében ismét konszolidációs folyamat zajlott, az OEP 
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kasszában megmaradt pénzből részesültek a kórházak bizonyos elosztási elvek alapján. Ebből a pénzből 
október 31-én lejárt számlákat kellett kifizetni. Annyi konszolidációt kaptak, hogy azt a jogszabályi 
kötelezettségüket ki tudták elégíteni, sajnos a deficit október, november, december hónapokban is 
jelentkezett. December 31-én a kórház adósságállománya meghaladta a 66 millió forintot. A tegnapi napon 
kapták meg a következő finanszírozási évnek a volumenkorlát adatait, ami szerint sem a krónikus 
ellátásban, sem a rehabilitációs ellátásban, sem a járóbeteg ellátásban nem növekedett a lehetőségük, sőt 
az egynapos sebészet tekintetében éves szinten 30 súlyszámmal kevesebb a bevételi lehetőségük. Így az 
intézmény likviditását 2014-ben nagyon kiegyensúlyozatlannak érzi. Sajnálatos módon a Népjóléti Szolgálat 
felé jelen pillanatban is 9-10 millió forint kiegyenlítetlen számlájuk van, aminek a rendezésére a teljes 
összeget tekintve nem tud jelen pillanatban felelősen nyilatkozni. Ez a helyzet hozta azt, hogy kénytelenek 
voltak jelezni azt a szándékukat, hogy ezt a helyzetet valamilyen közös megegyezéssel fel kellene oldani, 
több variáció lehetséges. Szóba jött az is, hogy a Népjóléti Szolgálat beszünteti a kórházi élelmezést és 
megpróbálnak olyan tőkeerős céggel szerződést kötni, aki esetleg hosszabb távon képes kompenzálni a 
likviditási problémáikat. Attól függetlenül a Népjóléti Szolgálat továbbra is az intézmény konyhájában főz a 
saját ellátottai számára, illetve beszélgetések kapcsán más megoldási lehetőség is felvázolódott. A 
kérdésfelvetés az, hogy hogyan oldják meg azt, hogy a Népjóléti Szolgálatot sem sodorják likviditási 
problémába, és a kórházi élelmezés is folyamatosan biztosítható legyen. 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Emlékeztetett arra, hogy Celldömölk Város Önkormányzata mindig a 
szívén viselte a kórház sorsát, folyamatosan újította fel, fejlesztette, működésébe több tízmillió forinttal 
segítette. Igaz, hogy már nem az önkormányzat a fenntartója, de a város és térsége betegellátását 
szolgálja. A múlt évben azért is hozta azt a döntést, hogy a kórház egy helyrajzi számon történő 
bejegyzésével az épületek átjárhatóságával egy jobb fejlesztési konstrukció valósulhasson meg, egy 
épülettömbben a betegek és az egészségügyi dolgozók számára is komfortosabb feltételek legyenek. Ennek 
következtében született egy megállapodás, hogy a Népjóléti Szolgálat működteti a kórház területén lévő 
konyhát és a kórház részére élelmezési szolgáltatást nyújt. A kórház főigazgatója azt vázolta fel, ha ilyen 
normatíva marad, nem biztos, hogy tudja garantálni az éves szinten 30 millió forint körüli étkezési költség 
időarányos kifizetését. A tájékoztatás arról szólt, hogy gondolja meg a Képviselő-testület, hogy közös 
megegyezéssel 2014. január 15-ével felmondják az étkezési szolgáltatás biztosításáról szóló megállapodást 
és a kórház saját hatáskörében keres más beszállítót, aki a kórház részére biztosít étkezési szolgáltatást. 
Olyan vélemény is kialakult, hogy a Népjóléti Szolgálat továbbra is főz a kórház részére. Közös 
teherviseléssel Celldömölk Város Önkormányzata a költségek felét megelőlegezi, másik felét kifizeti a 
kórház. Bízik abban, hogy a kórház egyszer ki is tudja fizetni. Erre kér javaslatot, hogy milyen módon legyen, 
próbáljanak meg kompromisszumos döntést hozni. 
 
 4./ Csizmaziáné Hubert Mária igazgató: 
 
 A problémával az elmúlt időszakban szembesült, természetesen az 
önkormányzat kezében van a döntés, az ő felelőssége, hogy az az adósságállomány, ami most van, ne a 
Népjóléti Szolgálatot terhelje, viszont az önkormányzatnak is megtérüljön. Egyrészt személyi, dolgozói 
oldalról is meg kell közelíteni a kérdést, másrészt ha vissza kell költözniük a Rákóczi utcai konyhába, olyan 
szinten kell elfogadhatóvá tenni, hogy megfeleljen a további működésre. Amíg a régi konyhában főztek, 
igyekeztek a karbantartási részét megoldani, de óhatatlanul vannak olyan feladatok, amik az intézményi 
költségvetésen akkor is túlmutattak és most is túl fognak mutatni. Az intézmény költségvetése nem teszi 
lehetővé, hogy tíz millió forintos hitelállománnyal vágjanak neki az évnek. Ha a Népjóléti Szolgálat főz 
továbbra is a kórház részére, időarányosan csökkenjen a hitelállomány. Az a cél, hogy működőképes 
szociális étkeztetést, szociális ellátást tudjanak biztosítani. 
 
 5./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 A levél amit megkaptak, a kórház vezetésének gondosságát, 
figyelmességét jelzi, hogy azok a problémák, amivel november, december hónapban szembesültek, ne 
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ismétlődjenek meg. Úgy gondolja, hogy a 2013-as év normális, békés együttműködésben telt el, az 
önkormányzat feje fölül a Népjóléti Szolgálat vonatkozásában elmúltak azok a fekete felhők, amik az ÁNTSZ 
részéről folyamatosan ott voltak, folyamatosan különböző feladatok elvégzésére ítélte, hogy a konyha 
alkalmas legyen. Olyan konyhába kerülhetett, hogy az igénybevevők komoly minőségjavulással 
találkozhattak, jobb körülmények között, korszerűbb eszközökkel tudták a 350 szociális étkezést 
igénybevevőt ellátni, friss étele volt annak a 70-80 igénylőnek, aki a kórház részéről jelent meg. 
Zökkenőmentesen történt ez az ellátás. Év vége felé tudatosult, hogy fizetési gondjai vannak a kórháznak. 
Utána megnyugodtak, mert október 31-éig rendezték számlájukat. Jó néhány évvel ezelőtt a kórház forrásai 
hiányában az önkormányzathoz fordult, a Képviselő-testület a segítségére sietett. Igaz, hogy már nem a 
város a fenntartó, de úgy gondolja, hogy a felmerült problémában most is segítő kezet kell nyújtani, hiszen 
bárki fogja nyújtani a szolgáltatást, egyszer neki is ki kell fizetni az étkezés díját. Ha csak arról van szó, hogy 
valamit megelőlegezni kell, a kórház állami tulajdonlása adhat olyan bizakodásra való okot, hogy ez a 
számla valamikor kifizetésre kerül. Olyan javaslatot tesz, hogy a benyújtott számlákat legalább 50 
százalékban fizesse ki a kórház, másik 50 százalékot évközbeni, vagy év végi konszolidáció során 
biztosítsa. Úgy lehetne megoldani, ha kétheti számlázást hajtana végre a Népjóléti Szolgálat, egyiket 
kifizetné a kórház, a másikat felhalmozva későbbi pénzhez jutás során teljesítené. Talán biztosítaná, hogy a 
nyersanyag költség megtérüljön a Népjóléti Szolgálatnál, másik fele az összegnek a későbbiekben. Nem 
egy gazdasági társaság felé történne, hanem olyan állami cég felé, ahol nem valószínű, hogy csődeljárás 
lehetetlenné tenné annak a kifizetését. Ennek a terheit nem szabad csak a Népjóléti Szolgálatnak viselni, 
valamilyen formában a költségvetésben a Népjóléti Szolgálat felé valamilyen formában meg kell előlegezni. 
Ezt a gesztust tegyék meg annak érdekében, hogy zökkenőmentesen megmaradhasson mind a kórház, 
mind a 350 szociális étkezést igénybevevők felé. Úgy gondolja, az igazgató úr is hajlandó, hogy az az egy 
mondat kimaradjon, hogy meddig maradhat ott a Népjóléti Szolgálat. Olyan megállapodást kötöttek akkor, 
hogy mindaddig, amíg szociális étkezést biztosítanak, addig díjmentesen használhatja a Népjóléti Szolgálat 
a konyhát. Ne kösse határidőhöz, hanem a GYEMSZI által írt levél szerint hosszú távon használhassa a 
konyhát a Népjóléti Szolgálat. 
 
 6./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Emlékeztetett arra, hogy amikor a kórházba beköltözött a Népjóléti 
Szolgálat, akkor hat millió forintot biztosítottak az alkalmassá tételhez, hogy nagyobb létszámú ellátás is 
megtörténhessen. Azt gondolja, ha azt az összeget és azt az adósságállományt, amit felhalmozott a kórház, 
akkor a Rákóczi utcai konyhára fordítják, szakhatóságok által elfogadott konyhája lenne a Népjóléti 
Szolgálatnak. Valóban úgy gondolja, hogy a betegek érdekében, akik a kórház szolgáltatásait igénybe 
veszik, sokkal jobb, minőségibb lenne az az étkeztetés, amit a Népjóléti Szolgálat biztosít, mint egy 
nagyüzemi közétkeztető vállalat Szombathelyről, megtörne az étel, újra kellene melegíteni, kiadagolni. Jó 
lenne, ha valamilyen kompromisszumos megoldásra jutnának. Azt egy kicsit furcsának találta, hogy a kórház 
vezetése, amikor nehéz anyagi helyzetben van, ultimátumszerű feltételeket szab, határidőket, hogy a 
Népjóléti Szolgálatnak mit kell csinálni. Nem tudja ki az, aki a kórháznak ingyen biztosítaná a szolgáltatást, 
hosszú időre meghitelezné az étkeztetést.  
 
 7./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Ez a kórház régóta itt van, ellátja Kemenesalját, húsz éven keresztül 
mindent megtettek azért, hogy segítsék, azon voltak, hogy ilyen problémák ne lehessenek. Véleménye 
szerint felesleges parttalan vitát folytatni, a Képviselő-testület ha idáig ilyen-olyan segítséggel fenntartotta a 
kórházat, továbbra is biztosítsák az étkezést a kórház részére. Az igazgató úr is – határidőket nem szabva – 
tudomásul veszi a Képviselő-testület döntését, amikor tud, fizet.  
 
 8./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Még egyszer megtette azt a képviselői indítványát, hogy továbbra is a 
közös ellátás érdekében azt kérik, hogy ne kösse a kórház határidőhöz, határozatlan idejű legyen amíg a 
kórház területén maradhat, amíg ezt a tevékenységet ellátja a Népjóléti Szolgálat konyhája. Biztosítsák az 
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étkeztetést a kórház részére, két heti számlázásból egyik  számlát kell kifizetnie, a másikat konszolidációból, 
vagy amikor olyan pénzösszeget kap, fennálló tartozását rendezi. Ha ezt támogatják, minden maradhat a 
régiben. 
 
 9./ Fehér László polgármester: 
 
 Alpolgármester asszony javaslata alapján a kórház főigazgatójának 
valamilyen szintű választ kell adni. 2014. december 31-i határidő kerüljön ki. Elhangzott olyan dolog, hogy az 
elkövetkezendő hónapokban a szolgáltatás összegének felét a város előlegezze meg, a költségvetést akkor 
ehhez igazodva kell elkészíteni. Az is biztos, ha bekövetkezik egyszer az, hogy elválnak egymástól, 
Szombathelyről hozzák az ételt, annyi dolgozó nem kell. A szállítási költség olcsóbb lesz, mind a dolgozói 
munkabér, ezekkel kell számolni. Ha a celldömölki kórház tagintézmény lesz, létszámcsökkentést hajtanak 
végre, de azt kívánja, hogy ez ne legyen. 
 
 10./ Dr. Farkas Péter főigazgató: 
 
 Úgy látja, hogy körvonalazódik olyan kompromisszumos megoldás, ami az 
idei évre biztosíthatja az együttműködés folytatását. Ennek a problémának a megoldása azért is ebben az 
időpontban került felvetésre, hogy a város költségvetése is a szerint alakítható legyen, mint amilyen 
megállapodást a Képviselő-testület hoz. A levelet nem ultimátumnak szánta, hanem javaslattételnek, egy 
tárgyalási alapnak, ami most megtörtént, a kialakult közös álláspontot nyilvánvalóan egy képviselő-testületi 
határozat fogja követni. Megköszönte polgármester úr, alpolgármester asszony javaslatát, ez az intézmény 
számára elfogadható, jogilag lépni lehet, hogy az érvényesnek tartott szerződés kiegészítéssel lássák el, 
ami a határozatnak megfelelő változásokat fogja tartalmazni.  
 
 11./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Jó dolog, hogy 2014. december 31-éig rendezve lesz, de mi várható 
utána? 
 
 12./ Fehér László polgármester: 
 
 Ez év szeptemberéig kiderül, hogy a GYEMSZI mit javasol erre a 
működési struktúrára, ha bekövetkezne, hogy a celldömölki kórház a Markusovszky Kórház tagintézménye 
lesz, akkor az új tulajdonos fogja meghozni a döntését, hogy kér-e szolgáltatást Celldömölk Város 
Önkormányzatától. Adja meg a város a lehetőségét, hogy hosszú távon működjenek együtt, bízva, hogy azt 
az összeget, amit a város megelőlegez, valaki rendezni fogja. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 

2/2014.(I.09.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 
1. A Képviselő-testület nem javasolja a Népjóléti Szolgálat által a 

Kemenesaljai Egyesített Kórház részére biztosított élelmezési 
feladatok felmondását az alábbiak teljesülése esetén: 
 

- a Kemenesaljai Egyesített Kórház vállalja a 2013. december 
31-ig felgyülemlett 6.122.772 forint összegű hátralék 12 havi 
egyenlő részletben történő megfizetését; 

- a Kemenesaljai Egyesített Kórház vállalja, hogy a 2014. évben 
havonta fizetendő díjak legalább felét minden hónapban, 
bevételnövekedése esetén (pl. adósságkonszolidáció) pedig 
teljes mértékben megtéríti a Népjóléti Szolgálat felé; 
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- a Kemenesaljai Egyesített Kórház a továbbiakban sem gördít 
akadályt az ellen, hogy a Népjóléti Szolgálat a kórház területén 
lévő konyhát – a GYEMSZI által a 014886/2013. és 018271-
001/2013. számú levelekben foglaltaknak megfelelően – 
mindaddig térítésmentesen használhassa, amíg a konyha 
épületet közétkeztetésre kívánja használni. 
 

2. A Képviselő-testület a Népjóléti Szolgálat működőképességének 
megőrzése érdekében a kieső bevételt kölcsönként biztosítja. 

 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
         
Határidő:  azonnal 

 
 
    Fehér László polgármester: 
 

   A határozat meghozatalát követően megkérte a kórház főigazgatóját, hogy 
szóljon pár szót arról, hogy milyen szintű a kórházban a beruházás, a munkálatok mikor indulnak el. 
 
    Dr. Farkas Péter főigazgató: 
 
    Tájékoztatást adott arról, hogy az idei évben elkezdődik a közel egy milliárdos 
beruházás, amely uniós pályázati forrásból történik. Ennek az a lényege, hogy a jelenlegi rendelőintézetet 
elhagyják és a kórház középső épületének (volt férfi belgyógyászat) helyén fog felépülni egy kétszintes modern 
rendelőintézet, ahol a betegellátásnak nemcsak az infrastruktúráját, hanem műszerezettségét is lényegesen 
javítani tudják. Hozzávetőlegesen 220 millió forint műszer beszerzésére fog kerülni. Nagy előrelépés lesz a 
digitális röntgentechnikára való áttérés. Sokat lendít a térség betegellátásának színvonalán. A kiviteli tervek 
december 31-ére elkészültek, a héten megvalósul a közbeszerzés kiírása. Remélik, hogy viszonylag gyorsan 
sikerrel jár, tavasszal a bontási munkák elkezdődhetnek. 2015. június 30-án már az új rendelőintézetben kell, 
hogy dolgozzanak a szakrendelések. A tervek impozánsak, amelyek elektronikus formában megvannak, 
megpróbálja a műszaki irodának átküldeni, ki lehet tenni közszemlére, hogy milyen lesz az új épület. Reméli, 
hogy addig nem történik a kórházzal semmi olyan probléma, ami ennek a megvalósulását megakadályozná, bár 
most jelen pillanatban valóban nem nagyon látnak az év végénél tovább, de talán ez majd változik. 
 
    Fehér László polgármester: 
 
    Megköszönte a főigazgató úr tájékoztatását. Felajánlotta, hogy egy következő 
soros képviselő-testületi ülésen, mire lezárul a közbeszerzési eljárás, látják, hogy milyen határidővel valósulhat 
meg, egy vetítéssel egybekötött tájékoztatót tartson a főigazgató úr, amit a város és a város térségének 
lakossága lát.  
 

 
 3./ NAPIRENDI PONT: 
 

GLOVITALIA Ruhaipari és Kereskedelmi Kft. jogutód nélküli 
megszüntetése. 
 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 A határozat-tervezet a jegyzőkönyv melléklete. 
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 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Elmondta, hogy a mai napon érkezett meg a levél a Havasi Ügyvédi Iroda 
megbízásából, hogy a körülbelül tíz éve nem működő Kft-t megszüntethesse. A cégben 2,3 tulajdoni része 
van az önkormányzatnak is, ezért szükséges, hogy a kiosztott határozat-tervezetet a Képviselő-testület 
elfogadja. Nyolc napon belül kellene megküldeni a határozatot, azért gondolta, hogy a mai rendkívüli 
képviselő-testületi ülésen erről érdemi döntés szülessen. A Kft. végelszámolással megszüntethető, jogutód 
nélkül szűnne meg, végelszámolónak a volt ügyvezetőt javasolják meghatározni.  
 
 2./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Olyan jelentéktelen tulajdoni résszel rendelkezik az önkormányzat, 
javasolja a cég megszüntetését, a határozat-tervezet aláírását. 
  
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

3/2014.(I.09.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület hozzájárul a GLOVITALIA Ruhaipari és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. január 15. 
napjával jogutód nélküli megszüntetéséhez. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Havasi 
Ügyvédi Iroda által megküldött határozattervezet aláírására. 
 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
         
Határidő:  azonnal 

 
A határozat szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 
 
 4./ NAPIRENDI PONT: 
 

2014. január 25-i jubileumi ünnepély programja. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Szóbeli tájékoztató. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
  1./ Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója: 
 
 Celldömölk ez évben ünnepli várossá válásának 35. évfordulóját, ehhez 
társul a településrészek egyesítésének 110 éves évfordulója is. Három ünnepi esemény lesz, mely 
kapcsolódik egymáshoz. Január 24-én este hat órakor nyitják meg Móritz Sándor Munkácsy-díjas 
festőművész kiállítását. Móritz Sándor Celldömölk szülötte, méltán büszke e jeles alkotóra. Harmincnyolc 
alkotásából tudnak kiállítást rendezni. Szép előestéje lesz a jubileumi ünnepélynek. A kiállítás két hónapig 
lesz látogatható. Január 25-én szombaton a KMKK színháztermében jubileumi ünnepi műsorra kerül sor. 
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Kitüntetések, elismerések, díjak átadása mellett a díszpolgárok, volt városvezetők köszöntése mellett 
fellépnek a Celldömölkön élő, illetve elszármazott művészek. Erre a gálaműsorra tisztelettel várják a 
lakosságot. A színházteremben korlátozott mértékben tudnak helyet biztosítani, de az előcsarnokban 
kivetítőn szintén megtekinthető az ünnepi műsor, a TV-Cell pedig élő adásban közvetíti a programot. Ehhez 
a műsorhoz társul a múltat felelevenítő bemutató dokumentum-kiállítás az intézmény előcsarnokában a 
helytörténészek, Honismereti Munkaközösség tagjai által összeállított anyagokból. Ez a kiállítás két hétig 
lesz látogatható. Ezzel kezdik a jubileumi évet, utána tervezik, hogy minden hónapban lesz egy-egy olyan 
esemény, kulturális program, ami ehhez a két évfordulóhoz kapcsolódik. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy a következő napokban kiküldésre kerülnek a meghívók, 
kéri, hogy részvételéről mindenki jelezzen vissza. Erre a jeles ünnepre meghívást kaptak a testvérvárosok 
is, a jubiláló várost Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, a térség országgyűlési képviselője 
fogja köszönteni. A jubileumi műsor kés és fél, három órás lesz. 
 
 
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, a nyílt ülést bezárta. 
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület zárt üléssel folytatja munkáját.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Farkas Gábor Fehér László 
 jegyző polgármester  


