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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 30-án, 17:00 

órakor megtartott alakuló üléséről. 

 

Az ülés helye: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme 

 

Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester, Hárominé Orbán Erika, Oláh Imre, Horváth 

Gábor, Kótai József, dr. Dénes József Attila, Domnanics Alajos képviselők /7 fő/ 

 

Tanácskozási joggal az ülésen végig: dr. Balogh László jegyző, dr. Herczeg Krisztina 

aljegyző, Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető 

 

Meghívott vendégek: Dóra György Helyi Választási Bizottság elnöke, Stubán Tamás rendőr 

ezredes Kőszegi Rendőrkapitányság, Lőrincz Attila rendőr alezredes Büki Rendőrőrs, Mester 

Árpád polgármester Tormásliget, Horváth Ildikó polgármester Lócs, dr. Nemény András, 

Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, Zétényi Irén intézményvezető Területi 

Gondozási Központ, Györke Brigitta intézményvezető Egészségház, Ziembicki Erzsébet 

igazgató, Petőfi Sándor Művelődési-, Sportház és Könyvtár, Kissné Krály Mária elnök 

Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

 

Lakosság részéről: 24 fő. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Guzmits-Balogh Lívia titkársági ügyintéző 

 

Horváth Zoltán polgármester tisztelettel köszönti a meghívott vendégeket és a megjelent 

csepregi polgárokat. 

 

Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, vagyis a képviselő-testület 

7 fővel határozatképes, majd a nyílt képviselő-testületi ülést megnyitja. 

 

Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy két részből áll az ünnepi 

alakuló ülés napirendje. Az elsőben kerül sor az ünnepélyes eskütételekre, majd a másodikban 

a kiküldött meghívó szerinti tényleges napirendi pontok tárgyalására. 

 

Horváth Zoltán polgármester felkéri a megjelenteket, hogy álljanak fel és énekeljék el 

együtt a Himnuszt. 

 

A megjelentek az alakuló ülés kezdetén elénekelték a Himnuszt. 

 

1. napirendi pont 

A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, az 

önkormányzati képviselők eskütétele és az esküokmányok aláírása 

 

Horváth Zoltán polgármester felkéri Dóra György HVB elnököt, hogy tartsa meg a 

választás eredményéről szóló tájékoztatóját. 
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Dóra György HVB elnök a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok 

nevében köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a 2019. október 13-ra kitűzött 

önkormányzati választás törvényes rendben lezajlott. A választás napján egy esetben kellett 

döntést hoznia kifogás miatt a Helyi Választási Bizottságnak. A választás eredményével 

kapcsolatban jogorvoslati kérelem nem érkezett, így az eredmény véglegessé és jogerőssé 

vált.  

A polgármester választás tekintetében 2678 választópolgár szerepelt a névjegyzékben, 1500 

érvényes szavazólap került az urnákba. Horváth Zoltán 877, Vlasich Krisztián István 623 

szavazatott kapott. Ennek eredményeként Csepreg Város polgármestere Horváth Zoltán lett.  

A képviselő választást érintően szintén 2678 választópolgár szerepelt a névjegyzékben és 

1482 érvényes szavazólap került az urnákba. Kótai József 899, Horváth Gábor 877, Hárominé 

Orbán Erika 871, dr. Dénes József Attila 752, Oláh Imre 723, Domnanics Alajos 716 

szavazattal szerzett képviselői mandátumot. A polgármesteri tisztségből, valamint a képviselő 

tisztségből eredő jogok gyakorlásának egyik feltétele a megbízólevelek átvétele 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai alapján. A törvény értelmében 

a megbízóleveleket a választás eredményének jogerőssé válásától számított 5. munkanapig 

kell átadni a megválasztott polgármester és képviselők részére. A Helyi Választási Bizottság 

2019. október 22-én a polgármester és a képviselők részére a megbízóleveleket átadta. 

Végül köszöni minden csepregi polgár aktivitását, amiért a közösséget, a város javát szolgálva 

elmentek szavazni, és kinyilvánították szándékukat a közös jövőre nézve. Mind a 

polgármesternek, mind a megválasztott képviselőknek, a köz és a város érdekében vállalt 

feladatainak elvégzéséhez sok sikert, erőt és egészséget kíván. Azt kívánja, ha a közéleti és 

emberi kapcsolataink a mai modern virtuális térből, a digitális felhők távoli és hideg világából 

visszatalálnának a személyes, és emberi kapcsolatok világába. Egy Váci Mihály idézettel 

zárja beszámolóját: „Az hódít hazát, lelket, kié az erkölcs, tudás, szorgalom!” 

 

2. napirendi pont 

A polgármester eskütétele és az esküokmány aláírása 

 

Dóra György HVB elnök felkéri a képviselőket, hogy tegyék le az esküt. A HVB elnök 

felkéri a megjelenteket, hogy az eskütételhez álljanak fel.  

 

Az eskü szövegét a HVB elnök mondja elő. 

 

A képviselő-testület együttesen letette az esküt, majd a képviselők aláírták az esküokmányt. 

Az esküokmányok szövege a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Dóra György HVB elnök felkéri a polgármestert eskütételre. A HVB elnök felkéri a 

megjelenteket, hogy az eskütételhez álljanak fel.  

 

Az eskü szövegét a HVB elnök mondja elő. 

 

Horváth Zoltán polgármester letette az esküt majd aláírta az esküokmányt. Az esküokmány 

szövege a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Zoltán polgármester megköszöni a tájékoztatást és gratulál a megválasztott 

képviselőknek.  
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3. napirendi pont 

A polgármesteri program ismertetése 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti polgármesteri programját. A program a következő: 

 

1. Gazdaság: Törekednünk kell a város bevételeinek növelésére. Gondolok itt többek között 

arra, hogy elsősorban helyi munkaerő foglalkoztatását megvalósító új munkahelyek 

létesülhessenek. Meg kell találni a lehetőségét annak is, hogy a sokat hangoztatott lakossági 

igényeknek megfelelően egy bevásárlóközpont létesülhessen a városban vagy annak 

közvetlen környezetében. Elengedhetetlen, hogy a kormányzati források a későbbiekben is 

elérhetőek legyenek, de az önálló bevételek és az azzal járó lehetőségek növelése is rendkívül 

fontos. Termelő beruházásokra van szükség, melyek növelik a város bevételeit, ugyanis 

hosszú távon csak így biztosított a fejlődés. Folytatni kell az előző ciklusban megkezdett 

városépítő munkát, a még elmaradt úthálózat és járdaszakaszok felújításával. Célom továbbá, 

hogy a város két kastélyát a tulajdonos befektetők a város hosszú távú céljainak megfelelően 

fejlesszék. Növelni kell a város megtartó erejét. Ennek érdekében lehetőséget kell teremteni új 

építési telkek kialakítására, ezzel is ösztönözve a helyi fiatalok helyben maradását. 

 

2. A kiváló helyi vállalkozókat és szakembereket be kell vonni a városépítő munkába, 

maradjon helyben az erre szánt összeg. Az újonnan vállalkozni szándékozókat pedig 

támogatni kell! 

 

3. Újra kell építeni a Városgazdálkodást, természetesen a jelenlegi állomány megtartásával. 

Be kell vonni és megbecsülni a helyi szakembereket, hogy ne legyenek elhanyagolt 

közterületek és saját kivitelezésben szépülhessen és épülhessen tovább Csepreg.  

 

4. A Promenád közelében ki kell alakítani egy nyilvános mellékhelyiséget. 

 

5. Sokkal nagyobb teret kell adni a kulturális élet szereplőinek és támogatni kell a civil 

szervezeteket, egyesületeket a lehető legnagyobb mértékben. Hiszen ők őrzik 

hagyományainkat és velük együtt épül a csepregi ifjúság jövője is. Ne feledjük el, hogy ezek a 

közösségek adnak igazán értelmet a városi létnek. E célok megvalósításában a helyi 

nemzetiségi önkormányzatok megtisztelő együttműködésére is számítok. 

 

6. Sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a családtámogatásra. Létre kell hozni, egy olyan 

alapot, amely a csepregi újszülöttekért szól. Meg kell ragadni minden eszközt, hogy tovább 

fejleszthessük az óvodát és a bölcsődét is, valamint az Egészségház intézményrendszerét. 

Minden támogatást meg kell adni az egészségház szakellátásainak biztosításához és lehetőség 

szerint bővíteni kell ezek sorát. 

 

7. Ha élhetőbb Csepreget szeretnénk, akkor jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a 

környezetvédelemre. Szorgalmazni kell éves szinten a faültetést, az önkormányzati 

intézményekben pedig be kell vezetni az egyszer használatos műanyagok alternatív 

verzióinak használatát. Meg kell vizsgálni a lehetőségét egy zöldudvar létrehozásának, 

csökkentve ezáltal a kerti hulladék égetésből keletkező szennyezőanyag kibocsátást. Az 

illetékes közszolgáltatóval egyeztetéseket fogok kezdeményezni a rendszeres zöldhulladék 

elszállítás érdekében. 
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8. Ahhoz, hogy ne csak évente egy alkalommal kerüljenek meghallgatásra lakossági fórum 

keretében a csepregi polgárok, szorgalmaznám a város körzetekre bontását. A képviselő-

testületi tagok mindannyian felelősek lennének fejenként 4-5 utca polgáraiért. A felmerülő 

problémákat havonta egy alkalommal, előre meghatározott időpontban hallgathatnák meg, így 

képviselhetik igazán a lakosság részéről felmerülő igényeket. E célomban a teljes képviselő-

testület támogatására számítok. 

 

9. Az Egyházzal való együttműködés tekintetében szorgalmaznám a stációk karbantartását és 

a Boldogasszony-kápolna felé vezető út felújítását. Segíteni kell a város közigazgatási 

területén áthaladó Mária út infrastruktúrájának fejlesztését. Lehetőség szerint ennek mentén ki 

kell alakítani kerékpáros pihenőket és menedékházakat. 

 

10. A turizmus fellendítésének első lépcsőjeként járhatóvá kell tenni a Bene-hegyi tóhoz 

vezető utakat. Ki kell használni azt a természet adta kincset, mellyel Csepreg rendelkezik, s ez 

minden bizonnyal kihat majd a csepregi borkultúrára is. Ki kell vinni új közösségi 

programokat is a 

Bene-hegy szívébe. Folytatni kell a kerékpárhálózat fejlesztését, bekapcsolódva a térségbe 

tervezett fejlesztési programokba, melyhez a jelenleg folyamatban lévő Alpannonia Plus és 

TOP projektek nagy mértékben hozzájárulhatnak. 

 

11. SPORT: Nem szabad hagyni, hogy elvesszen és feledésbe merüljön a Csepregi 

Sportegyesület. Tiszta lappal indulva, segíteni kell az egyesületet a helyes útra terelni és 

átlátható működési feltételeket kell teremteni számukra. Fontos, hogy a TAO-s forrásokat 

megfelelően felhasználva és nyomon követve olyan beruházások történjenek meg a 

későbbiekben, amely a helyi sportélet fejlődését szolgálja. Szorgalmazni fogom az egyesület 

vezetésénél, hogy a labdarúgáson túl más sportágak is teret kapjanak az egyesület szárnyai 

alatt. 

 

Horváth Zoltán polgármester köszöni a figyelmet. 

 

Horváth Zoltán polgármester javaslatot tesz Kótai József képviselő személyében a 

jegyzőkönyv hitelesítőjére. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

      190/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének Kótai József képviselőt elfogadta. 

 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontokat. Tájékoztatást ad arról, hogy az 

egyebekben dr. Balogh László jegyző kíván tájékoztatás adni a leköszönő polgármesternek 

járó juttatásokról, így a napirendet ezen módosítással javasolja elfogadni. Szavazásra teszi fel 

a módosított tárgyalandó napirendi pontok elfogadását. 
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A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

191/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülés módosított 

napirendjét elfogadta. 

 

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, az 

önkormányzati képviselők eskütétele és az esküokmányok aláírása 

 

2. A polgármester eskütétele és az esküokmány aláírása 

 

3. A polgármesteri program ismertetése 

 

4. Alpolgármester választása és az alpolgármester eskütétele 

 

5. A polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása 

 

6. Az alpolgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása 

 

7. Megbízás adása Csepreg Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 28.) helyi rendelet felülvizsgálatára és a 

gazdasági program összeállítására 

 

8. A Bizottságok tagjainak megválasztása 

 

9. A képviselők tiszteletdíjának megállapítása a 9/2003.(X.16.) számú önkormányzati 

rendelet alapján 

 

10. Csepreg Város Önkormányzat részvételével működő társulások döntéshozó 

testületeibe történt delegálás megerősítése 

 

11. Vasivíz Zrt FEB tagjának visszahívása és delegálása 

 

12. Első Vasi Éléstár Nonprofit Kft FEB tagjainak delegálása 

 

13. Egyebek 

13.1. Tájékoztató a leköszönő polgármesternek járó juttatásokról 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

 

4. napirendi pont 

Alpolgármester választása és az alpolgármester eskütétele 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy az alpolgármesteri tisztségre dr. 
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Dénes József Attila személyére tesz javaslatot, aki a jelölést elfogadta. Az érintett nem kérte 

zárt ülés tartását. Az alpolgármestert a polgármester javaslatára minősített többséggel, titkos 

szavazással választják meg a képviselő-testület tagjai közül, aki az önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzata szerint társadalmi megbízatásban látja el feladatát. 

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy az alpolgármester választáshoz 3 fős 

Szavazatszámláló Bizottságot kell létrehozni a testület tagjaiból, mely felel a technikai 

lebonyolításért. A szavazatszámláló bizottságra vonatkozó javaslatát szavazásra bocsátja, 

melyről minősített többséggel nyílt szavazással dönt a testület. A szavazás idejére a jelölt 

kérheti zárt ülés tárgyalását. 

A szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv készül, melyet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez 

kell csatolni. Javasolja, hogy Horváth Gábor képviselő legyen a szavazatszámláló bizottság 

elnöke, valamint Oláh Imre és Kótai József képviselők legyenek a szavazatszámláló bizottság 

tagjai.  

 

A jelöltek a jelölést elfogadták és nyilatkoztak arról, hogy a Szavazatszámláló Bizottság 

választásnál nem kérik a zárt ülés tartását. 
 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra bocsájtja a szavazatszámláló bizottságra 

vonatkozó javaslatot, melyről minősített többséggel nyílt szavazással dönt a testület. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 49. § (1a) bekezdése értelmében a törvény személyes érintettségre 

vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a képviselő-testület döntéshozatala saját 

tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul, így a jelöltek is 

részt vehet a szavazásban. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

192/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az alpolgármester választás titkos szavazásának 

lebonyolítására a következő személyekből álló 

szavazatszámláló bizottságot választ: 

Horváth Gábor képviselő – a szavazatszámláló 

bizottság elnöke, 

Oláh Imre képviselő, valamint  

Kótai József képviselő – a szavazatszámláló 

bizottság tagjai. 

 

Felelős: Dr. Balogh László jegyző – lebonyolítás 

megszervezéséért 

 

Határidő: azonnal 

      

 

Horváth Zoltán polgármester felkéri a képviselő-testületet a titkos szavazásra. Elmondja 

még, hogy az alpolgármestert minősített többséggel kell megválasztani. Szavazásra bocsátja, 
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hogy képviselő-testület az alpolgármester választás szavazólapjára dr. Dénes József Attila 

képviselőt vegye fel. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

193/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mötv.) 74. § (1) 

bekezdése alapján a képviselő-testület tagjai 

közül titkos szavazással alpolgármestert 

választ.  

2. A Képviselő-testület alpolgármester jelöltként 

dr. Dénes József Attila képviselőt a titkos 

szavazás szavazólapjára felveszi. 

 

Felelős: Dr. Balogh László jegyző – lebonyolítás 

megszervezéséért 

 

Határidő: azonnal 

 

 
Horváth Zoltán polgármester a titkos szavazás lebonyolításának előkészítésére szünetet 

rendel el. 

 
Horváth Zoltán polgármester ismét megnyitja az ülést, s megállapítja, hogy a képviselő – 

testület 7 fővel határozatképes.  

 

A képviselők a szavazatszámláló bizottság által előzetesen ellenőrzött urnába helyezik el az 

SZMSZ szerint elkészített és a bizottság által szintén ellenőrzött szavazólapjaikat. 

 

Horváth Zoltán polgármester felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét a titkos szavazás 

eredményének ismertetésére. 

 

Horváth Gábor képviselő, a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a szavazás 

eredményét.   

 

A képviselő-testület a titkos szavazás idején 7 fővel határozatképes volt.  

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

 

194/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) 
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bekezdése, valamint Csepreg Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI.28.) 

önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése 

alapján dr. Dénes József Attila képviselőt 

társadalmi megbízatású alpolgármesterré 

megválasztja.  

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

A titkos szavazás jegyzőkönyve jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Zoltán polgármester gratulál a megválasztott alpolgármesternek és felkéri a 

megválasztott alpolgármestert esküjének letételére. 

  

dr. Dénes József Attila alpolgármester Horváth Zoltán polgármester előolvasása után az 

alpolgármesteri esküt letette, az esküokmányt aláírta. 

 

Az esküokmány szövege a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az alakuló ülés ünnepi 

programja ezzel véget ért. Felkéri a megjelenteket, hogy felállva énekeljék el együtt a 

Szózatot.  

 

A megjelentek elénekelték a Szózatot. 

 

Horváth Zoltán polgármester megköszöni a vendégeknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel 

az ünnepi alakuló ülést. Tájékoztatásul elmondja, hogy rövid szünet után az alakuló ülés a 

hivatalos napirendek tárgyalásával folytatódik. 5 perc szünetet rendel el. 

 

A képviselő-testületi ülés a szünetet követően 17:35 órakor folytatódik. 

 

5. napirendi pont 

A polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása 

 

Horváth Zoltán polgármester ismét megnyitja az ülést, s megállapítja, hogy a képviselő – 

testület 7 fővel határozatképes. Felkéri dr. Balogh László jegyzőt a 5. napirendi pont 

ismertetésére. 

 

dr. Balogh László jegyző ismerteti az előterjesztést. Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú 

mellékletét képezi. Kiegészítésként elmondja, hogy Horváth Zoltán polgármester két 

középfokú nyelvvizsgával is rendelkezik, így a közszolgálati törvény értelmében az 

illetményalap 60%-nak megfelelő nyelvpótlékra jogosult nyelvvizsgánként, melynek összege 

kétszer 23.390 Ft. A polgármesteri illetmény tekintetében a képviselő-testületnek nincs 

mérlegelési jogköre, a jogszabályban meghatározott illetményt kell jóváhagynia. 
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Horváth Zoltán polgármester a szavazás előtt bejelenti személyes érintettségét és átadja az 

ülés vezetősét dr. Dénes József Attila alpolgármesternek. 

 

dr. Dénes József Attila alpolgármester szavazásra teszi fel Horváth Zoltán polgármester 

személyes érintettség miatti kizárását a napirendi szavazásból. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

195/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy Horváth Zoltán polgármestert – 

személyes érintettségének bejelentését követően – 

kizárja a polgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítására irányuló 

szavazásból.  

 

Felelős: dr. Dénes József Attila alpolgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

dr. Dénes József Attila alpolgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő 

határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület - 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

196/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Zoltán főállású polgármester 

illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

71. § (4) bekezdése alapján 2019. október 13. napjától havi bruttó 548.444 forintban 

határozza meg. 

2. A Képviselő-testület a polgármester költségtérítését Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján 

illetményének 15 %-ában, azaz 82.267 Ft-ban állapítja meg. 

3. Képviselő-testület a polgármesternek járó középfokú nyelvizsgák után a közszolgáltai 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) bekezdés b) pontja szerinti 

idegennyelv-tudási pótlékra jogosult az alábbik szerint: 

• német komplex középfokú nyelvvizsga 23.390 Ft 

• angol komplex középfokú nyelvvizsga 23.390 Ft 

4. A Képviselő-testület megbízza a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét az 

illetmény és költségtérítés számfejtéséhez szükséges intézkedések megtételével. 

 

Felelős: Dr. Balogh László jegyző 

végrehajtásért: Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető 
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Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont 

Az alpolgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása 

 

Horváth Zoltán polgármester átveszi az ülés vezetését. Ismerteti a napirendi pontot és az 

előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi megbízatású polgármester 

tiszteletdíjának legfeljebb 90%-a lehet, költségtérítése az illetmény 15%-a. A korábbi 

gyakorlatnak megfelelően javasolja az illetmény 70%-ban történő meghatározását. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József Attila alpolgármester bejelenti személyes érintettségét. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.  

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel dr. Dénes József Attila alpolgármester 

személyes érintettség miatti kizárását a napirendi szavazásból. 

 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

197/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy dr. Dénes József Attila 

alpolgármestert – személyes érintettségének 

bejelentését követően – kizárja az alpolgármester 

illetményének és költségtérítésének 

megállapítására irányuló szavazásból.  

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítását a határozati javaslat szerint. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 
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198/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Dénes József Attila társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2)-(3) bekezdése alapján megválasztása napjától 

havi bruttó 191.955 Ft-ban határozza meg. 

2. A Képviselő-testület az alpolgármester költségtérítését tiszteletdíjának 15 %-ában, azaz 

28.793 forintban állapítja meg. 

3. A Képviselő-testület megbízza a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét a 

tiszteletdíj és költségtérítés számfejtéséhez szükséges intézkedések megtételével. 

 

Felelős: Dr. Balogh László jegyző 

végrehajtásért: Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

 

 

7. napirendi pont 

Megbízás adása Csepreg Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 16/2014. (XI. 28.) helyi rendelet felülvizsgálatára és a gazdasági program 

összeállítására 

 

Horváth Zoltán polgármester felkéri dr. Balogh László jegyzőt a 7. napirendi pont 

ismertetésére. 

 

dr. Balogh László jegyző ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét 

képezi. Elmondja, hogy a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal és annak jegyzője kér 

felhatalmazást a képviselő-testülettől, hogy a soron következő testületi ülésig felülvizsgálja 

Csepreg Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, mivel az önkormányzati 

törvény értelmében a képviselő-testület az alakuló ülésen felülvizsgálja azt, vagy szükség 

esetén újat alkot. Tájékoztatja a testületet, hogy az SZMSZ felülvizsgálatát jogszabályi 

változások is indokolják, illetve, ha a polgármesternek vagy a képviselőknek van módosítási 

javaslatuk, akkor most van lehetőség a rendelet módosítására. Az előterjesztés másik része a 

gazdasági program megalkotására irányul, melyet a képviselő-testületnek az alakuló üléstől 

számított 6 hónapon belül kell megalkotnia. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő kérdezi, hogy ha a költségvetés elfogadása után kerül 

megalkotásra a gazdasági program, akkor mennyire jelent majd ez problémát az 

önkormányzatnak a jövőre nézve? 

dr. Balogh László jegyző a gazdasági program nem egy költségvetési évre, hanem egy 

önkormányzati ciklusra vagy azon átívelő időszakra vonatkozik. A 2020-as költségvetés csak 

részben befolyásolja a gazdasági programot. A 6 hónap csak egy végső határidő, a gazdasági 

programot rövidebb idő alatt is el lehet készíteni, akár a költségvetés elfogadása előtt is. 

Amennyiben a képviselő-testület a gazdasági program elkészítésére rövidebb időt szeretne 

meghatározni, akkor arra egy módosító indítványt kell benyújtania.  
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Domnanics Alajos képviselő kérdezi, hogy ha van módosítási javaslatuk a Szervezeti és 

Működési Szabályzathoz, akkor azt meddig, milyen módon, kinek kell eljuttatni? 

 

dr. Balogh László jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a következő testületi ülés időpontját 

polgármester tűzi ki, ennek megfelelően készülnek el az előterjesztések is. A javaslatok 

benyújtására folyamatosan van lehetőség, hiszen akkor azokat már egyeztetni lehet a testületi 

ülésig, illetve a rendelettervezetbe beépítésre kerülhetnek. A hatályos SZMSZ szerint 

rendeletalkotás esetén a módosító indítványok az ülés előtt 12 óráig benyújthatók. 

 

Horváth Zoltán polgármester kiegészítésként elmondja, hogy véleménye szerint az eddig 

kialakult szokásokon nem kellene változtatni, így a testületi ülések időpontja maradhat 

minden hónap utolsó csütörtöki napján. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.  

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a felhatalmazás adását a Szervezti és 

Működési Szabályzat felülvizsgálatára.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

199/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza Csepreg Város jegyzőjét, hogy Csepreg 

Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatát készítse el és a szakbizottságon 

keresztül terjessze a képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Dr. Balogh László jegyző             

 

Határidő: 2019. november 30. - képviselő-

testület elé terjesztés 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a felhatalmazás adását a Gazdasági 

Program megalkotására. 

 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

200/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza Horváth Zoltán polgármestert, hogy 

Csepreg Város 2019-2024. évekre terjedő 

időszakra szóló Gazdasági Programját dolgozza 
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ki és azt terjessze a képviselő-testület elé 

elfogadásra. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: 2020. április 30. - képviselő-testület 

elé terjesztés 

 

 

8. napirendi pont 

A Bizottságok tagjainak megválasztása 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottság elnökének Hárominé Orbán Erika képviselőt, tagjainak Oláh Imre és Kótai József 

képviselőket javasolja. A bizottság kültagjaira a soron következő testületi ülésen kíván 

javaslatot tenni. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy az érintettek a jelölést elfogadják-e, illetve 

kérik-e a zárt ülés tárgyalását? 

 

Az érintettek a jelölést elfogadták és nem kérték a zárt ülés tárgyalását. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

elnökének megválasztását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

201/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) 

bekezdése, valamint a Csepreg Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 16/2014.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet 21. § alapján a 

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

elnökévé  

 

Hárominé Orbán Erika  

képviselőt megválasztja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

 

Határidő: azonnal, majd folyamatos 
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Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tagjának megválasztását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

202/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) 

bekezdése, valamint a Csepreg Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 16/2014.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet 21. § alapján a 

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tagjává   

 

Kótai József  

képviselőt megválasztja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

 

Határidő: azonnal, majd folyamatos 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tagjának megválasztását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

203/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) 

bekezdése, valamint a Csepreg Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 16/2014.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet 21. § alapján a 

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tagjává   

 

Oláh Imre  

képviselőt megválasztja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

 

Határidő: azonnal, majd folyamatos 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

24/2019. 

15 

 

 

Horváth Zoltán polgármester gratulál a bizottság megválasztott elnökének és a tagoknak. 

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy a Családiügy, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

elnökének Horváth Gábor képviselőt, tagjainak Oláh Imre és Domnanics Alajos képviselőket 

javasolja. A bizottság kültagjaira a soron következő testületi ülésen kíván javaslatot tenni. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy az érintettek a jelölést elfogadják-e, illetve 

kérik-e a zárt ülés tárgyalását? 

 

Az érintettek a jelölést elfogadták és nem kérték a zárt ülés tárgyalását. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Családiügy, Kulturális és Ifjúsági 

Bizottság elnökének megválasztását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

204/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) 

bekezdése, valamint a Csepreg Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 16/2014.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet 21. § alapján a 

Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

elnökévé   

 

 Horváth Gábor  

képviselőt megválasztja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

 

Határidő: azonnal, majd folyamatos 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Családiügy, Kulturális és Ifjúsági 

Bizottság tagjának megválasztását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

205/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) 
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bekezdése, valamint a Csepreg Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 16/2014.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet 21. § alapján a 

Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tagjává   

 

Oláh Imre 

 képviselőt megválasztja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

 

Határidő: azonnal, majd folyamatos 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Családiügy, Kulturális és Ifjúsági 

Bizottság tagjának megválasztását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

206/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) 

bekezdése, valamint a Csepreg Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 16/2014.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet 21. § alapján a 

Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tagjává   

 

Domnanics Alajos  

képviselőt megválasztja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

 

Határidő: azonnal, majd folyamatos 

 

Horváth Zoltán polgármester gratulál a bizottság megválasztott elnökének és a tagoknak. 

 

9. napirendi pont 

A képviselők tiszteletdíjának megállapítása a 9/2003.(X.16.) számú önkormányzati 

rendelet alapján 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Balogh 

László jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére, mely a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét 

képezi. 
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dr. Balogh László jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a helyi képviselők és 

képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 9/2003 (X.16.) számú önkormányzati 

rendelet szabályozza a képviselők tiszteletdíját. Ennek értelmében a települési képviselő 

munkájáért havi 32.550 Ft tiszteletdíjra /alapdíjra/ jogosult. A képviselő bizottsági tagok 

bizottsági munkájukért – több bizottsági tagság esetén is – az alapdíjon felül havi 14.650 Ft 

tiszteletdíjra jogosultak. A bizottságok elnökeit – több tisztség, bizottsági tagság esetén is – az 

alapdíjon felül 29.300 Ft tiszteletdíj illeti meg havonta. A bizottság nem képviselő tagja 

munkájáért havi 14.650 Ft tiszteletdíjra jogosult. A fentiekkel kapcsolatosan a Képviselő-

testületnek nem kell egyedi döntést hoznia, hiszen a tiszteletdíjak rendszere rendeleti szinten 

szabályozott.  

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.  

 

 

10. napirendi pont 

Csepreg Város Önkormányzat részvételével működő társulások döntéshozó testületeibe 

történt delegálás megerősítése 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Csepreg 

Város Önkormányzata több társulás munkájában vesz részt (Közép-Répcementi 

Intézményfenntartó Társulás, Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás, Répcementi 

Önkormányzati Társulás, Zsira, Csepreg, Horvátzsidány, Kiszsidány és Ólmod Települések 

Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulása), s ebből két társulás székhelye Csepreg. 

Csepreg Város polgármestere a 4 társulás esetében 2 elnöki és 2 alelnöki tisztséget lát el. A 

társulások létrehozásáról szóló megállapodások rögzítik a Társulás szervezetével és 

működésével kapcsolatban, hogy a Társulási tanács tagjai az önkormányzatok polgármesterei. 

Ennek alapján polgármester kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a társulásokba történő 

delegálásról. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.  

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint Csepreg 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Horváth Zoltán képviselőt delegálja a Csepreg 

Város Önkormányzata részvételével működő társulások társulási tanácsaiba. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

207/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Horváth Zoltán polgármestert delegálja a Csepreg 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

24/2019. 

18 

 

Város Önkormányzata részvételével működő 

társulások társulási tanácsaiba.  

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

       részvételre – folyamatosan  

 

11. napirendi pont 

Vasivíz Zrt FEB tagjának visszahívása és delegálása 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Csepreg 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete 144/2015. (04. 27.) képviselő-testületi határozatával 

2015. június 1-től az akkor hivatalban lévő polgármestert, Vlasich Krisztiánt delegálta a 

Vasivíz Zrt. Felügyelőbizottságába. Figyelemmel arra, hogy 2019. október 13. napját 

követően új polgármester lépett hivatalba, így szükséges a még fennálló időre, az 

önkormányzati képviseletet biztosítandó, új delegálási döntés meghozatala. Elmondja, hogy a 

testületnek dönteni kell Vlasich Krisztián visszahívásáról és új személy delegálásáról. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.  

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatot, a Vasivíz Zrt. Felügyelőbizottságába történő delegálásról. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

208/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Vasivíz Zrt. Felügyelőbizottságából 

Vlasich Krisztiánt visszahívja és megköszöni az 

eddig elvégzett munkáját. 

2. Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Vasivíz Zrt. Alapszabálya alapján 

annak Felügyelőbizottságába Horváth Zoltánt 

Csepreg Város polgármesterét delegálja. 

 

Felelős:  

Horváth Zoltán – polgármester 

dr. Balogh László jegyző a Vasivíz Zrt. 

tájékoztatására 

 

Határidő: azonnal 
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12. napirendi pont 

Első Vasi Éléstár Nonprofit Kft FEB tagjainak delegálása 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a részben önkormányzati 

tulajdonú Első Vasi Éléstár Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 259/2016. (10.04.) képviselő-testületi határozatával Oláh 

Imre és Horváth Gábor képviselőket delegálta. A továbbiakban is ezen két képviselőt 

javasolja a felügyelő bizottságba delegálni, amennyiben vállalják a megbízatást. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy az érintettek a jelölést elfogadják-e, illetve 

kérik-e a zárt ülés tárgyalását? 

 

Az érintettek a jelölést elfogadták és nem kérték a zárt ülés tárgyalását. 

 

Horváth Zoltán polgármester mindezek figyelembevételével szavazásra teszi fel először 

Horváth Gábor képviselő delegálását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

209/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Horváth Gábor képviselőt delegálja a Első Vasi 

Éléstár Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába.  

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

       részvételre – folyamatosan  

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Oláh Imre képviselő delegálását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

210/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oláh Imre képviselőt delegálja az Első Vasi 

Éléstár Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába.  

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

       részvételre – folyamatosan  
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13.1 napirendi pont 

Egyebek 

Tájékoztató a leköszönő polgármesternek járó juttatásokról 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Balogh 

László jegyzőnek a szóbeli előterjesztés ismertetésére. 

 

dr. Balogh László jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 225/D § (1) bekezdése alapján 3 havi 

illetménynek megfelelő összegű (br. 1.645.200 Ft) végkielégítés illeti meg, mivel 2 évnél 

hosszabb ideig töltötte be tisztségét. A jogviszonya alatt ki nem vett 75 nap szabadságának 

megváltására a (közterhekkel együtt 2.300.650 Ft) a jogviszonya megszűnését követő 40. 

napon kerülhet sor. Jelzi a képviselő-testület felé, hogy a költségvetés tekintetében 

mindenképpen szükséges erről a jövőben döntést hozni, hiszen ez a 2019-es költségvetésbe 

nem volt betervezve. Továbbá tájékoztatja a testületet, hogy a közszolgálati törvény 

értelmében a leköszönő polgármesternek további 3 havi illetménynek megfelelő összegű 

végkielégítést szavazhat meg. Ha erre javaslat érkezik, akkor dönteni kell annak napirendre 

vételéről. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József Attila alpolgármester egyetért a törvény által előírt végkielégítés és 

szabadságmegváltás kifizetésével, de felhívja a figyelmet, hogy a 75 nap ki nem vett 

szabadság sok, és kéri, hogy a jövőben, az új polgármester esetében ilyen ne forduljon elő. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a leköszönő polgármester nagyon sokat 

dolgozott ezért a városért, úgy gondolja ezért sem vette ki a szabadságát. Javasolja a plusz 3 

havi végkielégítést Vlasich Krisztián részére. 

 

dr. Dénes József Attila alpolgármester jelzi, hogy nem szeretne vitát, személyes jellegű 

kérdésekben. Senki sem vitatja, hogy a leköszönő polgármester mennyit dolgozott, de ezt 

kompenzálja a ki nem vett szabadság mennyisége. Úgy gondolja felelőtlenség volna, ha a 

kötelező juttatásokon felül további kötelezettségeket vállalnának ezzel a kifizetéssel. Kéri 

képviselőt, hogy gondolja át javaslatát. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő véleménye szerint a plusz három havi illetménynek 

megfelelő összeg kifizetése független a ki nem vett szabadságtól. Figyelni kellett volna arra, 

hogy a szabadságot a volt polgármester kivegye. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.  

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a napirend módosítását, figyelemmel arra, 

hogy Hárominé Orbán Erika képviselő által javaslat érkezett a leköszönő polgármester 

többletvégkielégítésének megállapítására. 
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A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

211/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülés módosított 

napirendjét elfogadta. 

 

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, az 

önkormányzati képviselők eskütétele és az esküokmányok aláírása 

 

2. A polgármester eskütétele és az esküokmány aláírása 

 

3. A polgármesteri program ismertetése 

 

4. Alpolgármester választása és az alpolgármester eskütétele 

 

5. A polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása 

 

6. Az alpolgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása 

 

7. Megbízás adása Csepreg Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 28.) helyi rendelet felülvizsgálatára és a 

gazdasági program összeállítására 

 

8. A Bizottságok tagjainak megválasztása 

 

9. A képviselők tiszteletdíjának megállapítása a 9/2003.(X.16.) számú önkormányzati 

rendelet alapján 

 

10. Csepreg Város Önkormányzat részvételével működő társulások döntéshozó 

testületeibe történt delegálás megerősítése 

 

11. Vasivíz Zrt FEB tagjának visszahívása és delegálása 

 

12. Első Vasi Éléstár Nonprofit Kft FEB tagjainak delegálása 

 

13. Egyebek 

13.1. Tájékoztató a leköszönő polgármesternek járó juttatásokról 

13.2 Döntés a leköszönő polgármester többlet végkielégítésének mértékéről 

 

 

13.2 napirendi pont 

Döntés a leköszönő polgármester többlet végkielégítésének mértékéről 

 

Horváth Zoltán polgármester a fentebb elhangzottak alapján szavazásra teszi fel a 

leköszönő polgármester részére a törvényben kötelezően előírt mértékű végkielégítésen felüli 

három havi illetménynek megfelelő összeg végkielégítés jogcímén történő kifizetését. 
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A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 5 igen és 2 tartózkodó szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

212/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-

testülete Vlasich Krisztián leköszönő 

polgármester részére a közszolgálati 

tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 225/D. § (1) bekezdése alapján, a 

jogszabályban meghatározott mértékű 

végkielégítésen felül további 3 havi 

illetményének megfelelő, azaz br. 1.645.200 Ft 

összegű juttatást állapít meg. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

A Képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

 

Horváth Zoltán polgármester megköszönte a részvételt és a képviselő-testület nyílt ülését 

18:05 – kor berekesztette. 

 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

 

 

 

Horváth Zoltán         dr. Balogh László 

   polgármester           jegyző 

 

 

 

Kótai József 

képviselő 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 


