
CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI  
 HIVATAL 
 
 
Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 9-i rendkívüli 
ülése jegyzőkönyvéből: 
 

1/2014.(I.09.) sz. képviselőtestületi 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. 

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. 

 
Celldömölk, 2014. január 9. 
 
 Farkas Gábor 
 jegyző 



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI  
 HIVATAL 
 
 
Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 9-i rendkívüli 
ülése jegyzőkönyvéből: 
 
 

2/2014.(I.09.) sz. képviselőtestületi 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; 

- 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 

 
 
Celldömölk, 2014. január 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 Farkas Gábor 
 jegyző 
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Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 9-i rendkívüli 
ülése jegyzőkönyvéből: 
 
 

3/2014.(I.09.) sz. képviselőtestületi 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 

 
 
 
 
Celldömölk, 2014. január 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 Farkas Gábor 
 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


