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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2019. 

szeptember 24-én megtartott rendes üléséről. 

 

Az ülés helye: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal, emelet, tárgyaló 

 

Az ülés kezdete: 10 00 óra 

 

Jelen vannak:  

- Szarka Anikó, bizottsági elnök 

- Oláh Imre, bizottsági tag 

- dr. Erdősi László, bizottsági kültag 

 

- Zétényi Irén, TGK intézményvezető 

- Horváth Béláné, Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI intézményvezető 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

- dr. Herczeg Krisztina, aljegyző 

- Bakos Erzsébet, pénzügyi osztályvezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

- Németh Krisztina 

 

 

Szarka Anikó bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 

fővel határozatképes. Javaslatot tesz dr. Erdősi László bizottsági kültag személyében a 

jegyzőkönyv hitelesítőjére.  

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2 igen és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
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103/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága a jegyzőkönyv hitelesítőjének 

dr. Erdősi László bizottsági kültagot elfogadta. 

 

 

Szarka Anikó bizottsági elnök ismerteti a napirendi pontokat. Kérdezi, a napirenddel 

kapcsolatban egyéb vélemény, kiegészítés van-e.  

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a napirend elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

104/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága a napirendi pontok tárgyalását 

a kiküldött meghívónak megfelelően elfogadta. 

 

 

Az ülés napirendje: 

 

 

1. Beszámoló a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi munkájáról 

 

2. Tájékoztató a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 2018/2019-es tanévéről 

 

3. A Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2018/2019-

es nevelési év munkájáról szóló tájékoztatójának megtárgyalása 
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4. Csepreg Város Önkormányzatának 2019. 1-8. hónap gazdálkodásáról szóló 

pénzügyi beszámoló 

 

5. Csepreg Város Önkormányzat 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendeletének 

módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

 

6. TGK alapdokumentumok felülvizsgálata (SZMSZ, szakmai program, házirend) 

 

7. Átfogó értékelés a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

– kiegészítés 

 

8. Közbeszerzési eljárás megindítása a Bük-Csepreg közös turisztikai attrakció 

fejlesztés projekt keretében a turisztikai információs pont és Vinotéka kialakítása 

kapcsán Széchenyi tér 29. alatt 

 

9. 15 éves Gördülő Fejlesztési terv (GFT) elfogadása 

 

10. Rendelet alkotása a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

 

11. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2020. évi fordulójához 

 

12. Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 

tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 3/2017. 

(II.24.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata 

 

13. Lakás pályázat kiírás elfogadása (Deák u.8.) 

 

14. Lakás pályázati kiírás elfogadása (Széchenyi tér 25.) 

 

15. Lakás pályázati kiírás elfogadása (Széchenyi tér 26.) 

 

16. Horváth Jánosné Balogh Terézia könyvkiadásának támogatása 
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17. Tájékoztatás ingatlan árverésről (Malomkert melletti terület – „dodzsem pálya”) 

 

18. Előterjesztés közterület elnevezéséről Csepreg 0422/1 hrsz. 

 

19. Németh Márk és Németh – Wágner Vivien ifjú házasok első lakáshoz jutásának 

támogatási kérelme 

 

20. Szolgálati lakások iránti kérelmek 

 

21. 2019. évi Vas Megyei Príma Díj támogatása 

 

22. „Haditorna verseny” támogatása 

 

23. Tájékoztatás a szociális- és gyermekétkeztetés kintlévőségeiről 

 

24. Egyebek 

 

25. Dienes Béla és Dienes Eszter Andrea ifjú házasok első lakáshoz jutásának 

támogatási kérelme (zárt) 

 

 

Napirendi pontok megtárgyalása: 

 

 

1. Beszámoló a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi munkájáról 

 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot.  

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 
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105/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, határozzon úgy, 

hogy a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

2018. évre vonatkozó beszámolóját tudomásul veszi és 

egyúttal köszönje meg a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2018. évi munkáját. 

 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

2. Tájékoztató a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 2018/2019-es tanévéről 

 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot.  

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

106/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Dr. Csepregi 

Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola jelen határozat mellékletét képező, a 2018/2019. 

nevelési évéről szóló tájékoztatóját vegye tudomásul, és 

egyúttal köszönje meg a Dr. Csepregi Horváth János 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
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munkatársainak a 2018/2019-es tanévben végzett 

munkáját. 

 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

 

3. A Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2018/2019-es 

nevelési év munkájáról szóló tájékoztatójának megtárgyalása 

 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot.  

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslatok elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

107/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Csepregi 

Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési 

Intézmény 2018/2019. nevelési év munkájáról szóló 

tájékoztatóját fogadja el. 

 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

4. Csepreg Város Önkormányzatának 2019. 1-8. hónap gazdálkodásáról szóló 

pénzügyi beszámoló 

 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot.  
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Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

108/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, határozzon úgy, 

hogy a 2019. 1-8. hónapról szóló pénzügyi tájékoztatót az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi 

és egyben hívja fel valamennyi, az önkormányzat által 

fenntartott költségvetési szerv vezetőjét a költséghatékony 

gazdálkodás kiemelt jelentőségére és a jövőbeni nagyfokú 

érvényesítésére. 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

 

5. Csepreg Város Önkormányzat 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendeletének 

módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot. 

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

109/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 
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Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Csepreg 

Város Önkormányzat 2/2019. (II.27.) önkormányzati 

rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján fogadja el.  

 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

6. TGK alapdokumentumok felülvizsgálata (SZMSZ, szakmai program, házirend) 

 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot. 

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

110/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, határozzon úgy, 

hogy Csepreg Város Területi Gondozási Központjának 

aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai 

Programját és Házirendjét jóváhagyja. 

 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

 

7. Átfogó értékelés a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

– kiegészítés 
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dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot. 

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

111/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy tárgyalja meg 

és fogadja el a 2018. évről szóló átfogó értékelés 

kiegészítését, amely a gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

feladatok ellátásáról szól. 

 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

8. Közbeszerzési eljárás megindítása a Bük-Csepreg közös turisztikai attrakció 

fejlesztés projekt keretében a turisztikai információs pont és Vinotéka kialakítása 

kapcsán Széchenyi tér 29. alatt 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot. 

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

112/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy Turisztikai 

információs pont és közösségi tér kialakítása a Bük-
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Csepreg közös turisztikai attrakciófejlesztés című és TOP-

1.2.1-16-VS1-2017-00004 azonosító számú pályázat 

keretében megindítandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának feltételeit hagyja jóvá és az eljárás 

megindításáról döntsön az előterjesztésben foglalt 

tartalommal, és hatalmazza fel polgármesterét, hogy a 

közbeszerzési eljárás megindítása érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

9. 15 éves Gördülő Fejlesztési terv (GFT) elfogadása 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot. 

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

113/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy: 

1.  A határozat melléklete szerinti 

tartalommal a 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervet 

a Vasivíz Zrt. által összeállítottak szerint fogadja 

el. 

2.  A jelen határozat mellékletét képező 

meghatalmazást fogadja el és hatalmazza fel a 

polgármestert annak aláírására. 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 
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Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

10. Rendelet alkotása a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot. 

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

114/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a szociális 

célú tűzifa támogatás helyi szabályairól való rendelet 

alkotását fogadja el.  

 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

11. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2020. évi fordulójához 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot. 

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

115/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy  
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1. Kívánjon csatlakozni a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott, 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához.  

2.  Az ösztöndíjrendszer anyagi fedezetére az önkormányzat 

2020. évi költségvetésében – a korábbi bizottsági 

javaslatot figyelembe véve és az elmúlt évek tendenciáját 

követve, a 2019. évben biztosított önkormányzati forrást 

50 ezer Ft–tal megemelve – 900 ezer forint 

önkormányzati támogatást biztosítson.  

3. A felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére 

kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójának 

Általános Szerződési Feltételeit fogadja el, és vállaljon 

kötelezettséget arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása 

és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás 

összegének továbbítása során betartja az Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltakat.  

4.  2019. október 4-ig jelentesse meg az „A” és „B” típusú 

pályázati felhívását. 

 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

12. Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 

tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 3/2017. 

(II.24.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata  

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot. 
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Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

116/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el az 

önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú 

helyiségek bérletéről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati 

rendeletének felülvizsgálatát.  

 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

 

13. Lakás pályázat kiírás elfogadása (Deák u.8.) 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot. 

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

117/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, határozzon úgy, 

hogy a 9735 Csepreg, Deák u. 8. szám alatti önkormányzati 

tulajdonban lévő 53 m2 alapterületű, komfortos, piaci 

alapon kiutalható bérlakásra a pályázati kiírást elfogadja. 

 



Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

8/2019. 

 

 14 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

14. Lakás pályázati kiírás elfogadása (Széchenyi tér 25.) 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot. 

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

118/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, határozzon úgy, 

hogy a 9735 Csepreg, Széchenyi tér 25. szám alatti 

önkormányzati tulajdonban lévő 35 m2 alapterületű, 

komfortos, piaci alapon kiutalható bérlakásra a pályázati 

kiírást elfogadja. 

 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

15. Lakás pályázati kiírás elfogadása (Széchenyi tér 26.) 

 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot. 

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

119/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 
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Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, határozzon úgy, 

hogy a 9735 Csepreg, Széchenyi tér 26. szám alatti 

önkormányzati tulajdonban lévő 33 m2 alapterületű, 

komfort nélküli, szociális alapon kiutalható bérlakásra a 

pályázati kiírást elfogadja. 

 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

16. Horváth Jánosné Balogh Terézia könyvkiadásának támogatása 

 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot. 

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

120/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, határozzon úgy, 

hogy:  

1.  Balogh Jánosné dr. Horváth Terézia 

magyar nyelvű, „Daruvári Jankovichok és a 

hajdani csepregi uradalom” című könyvének 

kiadásához 1,5 millió Ft összeget biztosít a 

grafikai szerkesztés-tördelés és a nyomdai kiadás 

költségeinek fedezése érdekében. 

2.  A könyvet önkormányzati kiadásban 

kívánja megjelentetni. 
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3.  A kiadás költségeit a könyv kézirata 

várható nyomdába kerülésére, a 2020 évi 

költségvetés terhére biztosítja. 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

 

17. Tájékoztatás ingatlan árverésről (Malomkert melletti terület – „dodzsem pálya”) 

 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot. 

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

121/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, határozzon úgy, 

hogy Csepreg belterület, 541/1 hrsz-ú és 541/1/A hrsz-ú 

ingatlanok árverési hirdetményét megismerte, vételi 

ajánlattétellel kíván élni. 

 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

 

18. Előterjesztés közterület elnevezéséről Csepreg 0422/1 hrsz. 

 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot. 
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Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

122/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, határozzon úgy, 

hogy a Csepreg 0422/1 helyrajzi számú közútként 

nyilvántartott közterületnek az alábbi elnevezést adja: 

Csepreg 0422/1 hrsz – Alsó- Hanga út. 

 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

19. Németh Márk és Németh – Wágner Vivien ifjú házasok első lakáshoz jutásának 

támogatási kérelme 

 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot. 

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

123/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, határozzon úgy, 

hogy Németh Márk és Németh-Wágner Vivien Csepreg, 

Nádasdy utca 17. szám alatti lakosok kérelmét támogatja. 

A kérelmezők részére az ifjú házasok első lakáshoz 

jutásának támogatását ítélje oda 200 000 Ft összegben. 
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Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

 

20. Szolgálati lakások iránti kérelmek 

 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot. 

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

124/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, határozzon úgy, 

hogy: 

 

1. Horváth Ernő Csepreg Város Önkormányzatának 

dolgozója szolgálati lakás iránti kérelmét támogatja. A 

kérelmező részére a 9735 Csepreg, Széchenyi tér 25. 

szám alatti 44 m² alapterületű lakás bérleti jogát ítélje 

oda. Kérje fel a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésére. 

2. Pfeiffer Csabáné (szül.: Mészáros Ibolya) a TGK 

dolgozója szolgálati lakás iránti kérelmét támogatja. A 

kérelmező részére a 9735 Csepreg, Kossuth u. 1. szám 

alatti 37 m² alapterületű lakás bérleti jogát ítélje oda. 

Kérje fel a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

3. Vigh Ádám a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselőjének szolgálati lakás iránti kérelmét 
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támogatja. A kérelmező részére a 9735 Csepreg, 

Kossuth u. 1. szám alatti 81 m² alapterületű lakás bérleti 

jogát ítélje oda. Kérje fel a polgármestert a bérleti 

szerződés megkötésére. 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

21. 2019. évi Vas Megyei Príma Díj támogatása 

 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot. 

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

125/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, határozzon úgy, 

hogy a 2019. évi Vas Megyei Príma Díj rendezvény 

lebonyolítását 30.000 Ft összeggel támogatja. 

 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

22. "Haditorna verseny” támogatása 

 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot. 

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
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A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

126/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, határozzon úgy, 

hogy a 2019. évi Haditorna Verseny Vas megyei 

fordulójának lebonyolítását nem támogatja. 

 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

23. Tájékoztatás a szociális- és gyermekétkeztetés kintlévőségeiről  

 

Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy az 

általános iskolások közül 46 fő tartozik (ebből 3 fő részletfizetést kért, 10 fő nem jelentkezett), 

a középiskolások közül 82 fő tartozik (ebből 7 fő részletfizetést kért, 8 fő nem jelentkezett). 

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

127/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága elfogadja a tájékoztatást a 

szociális- és gyermekétkeztetés kintlévőségeiről.  

 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

24. Dienes Béla és Dienes Eszter Andrea ifjú házasok első lakáshoz jutásának 

támogatási kérelme (zárt) 
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dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot. 

 

Szarka Anikó bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

128/2019. (09.24.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, határozzon úgy, 

Dienes Béla és Dienes Eszter Andrea Csepreg, Attila utca 

45. szám alatti lakosok kérelmét támogatja. A kérelmezők 

részére az ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatását 

ítélje oda 200 000 Ft összegben. 

 

Felelős: Szarka Anikó bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

Egyéb tárgy nem lévén Szarka Anikó bizottsági elnök 11 30-kor az ülést berekesztette. 

 

Csepreg, 2019. szeptember 24. 

 

 

 

                                           


