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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 19-én, 14:00 

órakor megtartott nyílt 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:  

Zétényi Irén intézményvezető Területi Gondozási Központ 

Lakosság részéről: 8 fő. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Guzmits-Balogh Lívia titkársági ügyintéző 

 

Horváth Zoltán polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait 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 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: 

 

      234/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének Kótai József képviselőt elfogadta. 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a kiküldött napirend elfogadását. 
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A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

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

 

235/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

 

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

elfogadta. 

 

1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről és a lejárt határidejű 

határozatok teljesítéséről, az átadott hatáskörben hozott döntésekről 

 

2. Döntés a Vas Megyei Kormányhivatal által megküldött polgármesteri 

méltatlanságra vonatkozó beadvány ügyében. 

 

3. „Csepreg város közigazgatási területén közétkeztetés biztosítása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindítása 

 

4. A helyi adókról szóló 17/2014. (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

 

5. Az Első Vasi Éléstár Nonprofit Kft. társasági szerződés-módosításának 

jóváhagyása és további delegálás a Felügyelő Bizottságába 

 

6. Döntés VP6-19.2.1.-90-Ö.1-17 azonosítószámú, „A települések helyi definiált 

értékleltárának elkészítését és dokumentálást segítő intézkedés” című pályázattal 

kapcsolatban. 

 

7. Csepreg Város Önkormányzata közigazgatási területén a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatás ellátójának 

kiválasztása, közszolgáltatási szerződés megkötése  

 

8. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helységek bérleti 

díjának felülvizsgálata 

 

9. Önkormányzati lakásbérleti szerződések meghosszabbítása 

 

10. Csepreg Város 2020. évi Nagyrendezvény tervének elfogadása   

 

11. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munka- és 

ülésterve 

 

12. Döntés a Vas Megyei Közgyűlés Elismerő Oklevelének adományozására való 

felterjesztésről 

 

13. Egyebek 
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Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a képviselők közül szeretne-e valaki kérdezni, 

napirend előtt felszólalni? 

 

Domnánics Alajos képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől. 

 

Domnánics Alajos képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzati 

törvény értelmében minden megválasztott képviselőnek kérvényeznie kell a felvételét a 

köztartozásmentes adózói adatbázisba a megválasztását követő 30 napon belül. Képviselő 

ellenőrizte az adatbázist, és dr. Dénes József alpolgármestert nem találta benne. Kérdezi 

alpolgármestert, hogy miért nem található az adatbázisban? 

 

dr. Dénes József alpolgármester válaszában elmondja, hogy 30 napon belül kezdeményezte 

az adatbázisba való felvételét. Erről megkapta az igazolást, de kértek tőle egy hiánypótlást, 

aminek eleget tett, a hiányzó összeget befizette, így úgy gondolja, hogy a kötelezettségének 

eleget tett. 

 

Domnánics Alajos képviselő jelzi, hogy alpolgármester nem tett eleget az önkormányzati 

törvény rendelkezéseinek azzal, hogy a fennálló tartozásáról nem tájékoztatta 3 napon belül a 

képviselő-testületet, illetve a kormányhivatalt, ezáltal méltatlansági helyzet állt elő. 

 

dr. Dénes József alpolgármester szerint többféle méltatlansági helyzet állhat elő. Például az, 

hogy valakit jogerősen elítélnek egy bűncselekményért, és akkor arról az ítéletről kell 3 napon 

belül tájékoztatni a képviselő-testületet. Ebben a helyzetben ilyenről nincsen szó, úgy 

gondolja, hogy mindenben megfelelt a törvény által támasztott követelményeknek. 

 

Domnánics Alajos képviselő kérdezi, hogy alpolgármester miért vette fel a képviselői 

mandátumát, mikor tudta, hogy ezeknek a követelményeknek nem felel meg. Úgy gondolja, 

hogy 2019. december 10-én már fent kellett volna lennie az adatbázisban. 

 

dr. Dénes József alpolgármester szerint képviselő pontatlanul tudja a jogszabályt. 30 napon 

belül kell kezdeményezni, és az azt követő hónap utolsó napjáig kell bekerülni az adatbázisba, 

ami 2020. január 31.  

 

Domnánics Alajos képviselő véleménye szerint ez 2019. december 31. 

 

dr. Dénes József alpolgármester úgy gondolja, hogy Domnánics Alajos képviselő jogi 

kérdésekben laikus, egyébként sem szeretne ebben a témában vitázni, szerinte ez egy 

felesleges botránykeltés. A választ a kérdésre már megadta, nem akarja megismételni. A jog 

értelmezésére pedig jelen van a jegyző, illetve az aljegyző, ők meg tudják mondani, hogy 

milyen dátummal kell az adatbázisba való bekerülést igazolni. 

 

Domnánics Alajos képviselő újra elismétli, hogy 2019. december 31. Képviselő kéri az erre 

az évre vonatkozó igazolás bemutatását. 

 

dr. Dénes József alpolgármester igazat ad képviselőnek, de jelzi, hogy ennek az 

elmulasztását 2020. január 1-jén 00:01 perckor lehet rajta számonkérni. 
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Domnánics Alajos képviselő kérdezi, hogy ezek után hogyan lehet megfelelni a „Tiszta 

kézzel” szlogennek? Úgy gondolja, hogy ha valakinek köztartozása van, és így veszi fel a 

mandátumát, az nem felel meg a kritériumoknak. 

 

dr. Dénes József alpolgármester jelzi, hogy nincsen köztartozása. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy képviselő elfogadja-e alpolgármester válaszát? 

 

Domnánics Alajos képviselő elfogadja a választ, de jelzi, hogy 2019. december 31-i 

dátummal ellátott igazolásra van szüksége, mert a határidő akkor telik le, a törvény így 

rendelkezik. 

 

dr. Dénes József alpolgármester a befizetésről és a hiánypótlásról szóló bizonylatokat 

bármikor be tudja mutatni, de kéri, hogy folytassák fontosabb témákkal az ülést. 

 

Domnánics Alajos képviselő nehezményezi, hogy alpolgármester az őt érintő kényesebb 

témákról hamar tovább akar siklani. 

 

dr. Dénes József alpolgármester szerint ez csak egy felesleges kötözködés, ő eleget tett a 

törvényi kötelezettségeinek. 

 

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 Domnánics Alajos képviselő kérdésére 

adott alpolgármesteri válasz elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

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

 

 

236/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Domnánics Alajos képviselő kérdésére adott 

alpolgármesteri választ elfogadta.  

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Dénes József alpolgármester szót kér Horváth Zoltán polgármestertől. 

 

dr. Dénes József alpolgármester elmondja, hogy korábban megígérte egy bizonyos fórumon, 

hogy azokat a képviselőket, akik a leköszönő polgármester számára, a fővárosi 

polgármesterével vetekedő összegű végkielégítést és szabadságmegváltást szavaztak meg 
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2019. október 30-án, mindaddig, amíg elnézést nem kérnek a város lakosságától, minden ülés 

elején fel fogja szólítani, hogy adják vissza a mandátumukat.  

 

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

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

 

1. napirend 

Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről és a lejárt határidejű 

határozatok teljesítéséről, az átadott hatáskörben hozott döntésekről 

 

Horváth Zoltán polgármester beszámolója a következő: 

 

„November 29-én a jubiláns házaspárok köszöntésén vettünk részt Domnánics Alajos 

képviselőtársammal, ahol köszönthettük  

1) az 50 éves házassági évfordulóját ünneplő  

• Krukics István József és Kis Rozália, 

• Füzi Lajos és Cserpán Márta Mária, 

2) az 55 éves házassági évfordulóját ünneplő 

• Horváth József és Kiss Mária, 

• Egervári Zoltán és Horváth Rozália, 

• Baksa Zsigmond László és Horváth Zsuzsanna, 

• Tompa Géza és Tóth Mária, 

3) a 60 éves házassági évfordulóját ünneplő 

• Baranyai Imre és Suborics Mária, 

• Kóbor Ferenc és Lóringer Julianna, 

4) a 65 éves házassági évfordulóját ünneplő 

• Maróthi László és Varga Terézia házaspárt. 

 

December 1-én az adventi gyertyagyújtáson vettem részt, amikor is a Promedánon 

meggyújtottuk az első gyertyát, ezúton is köszönöm Tóth Marcellnak a koszorú megkötését, a 

közreműködést Finta József plébános úrnak valamint dr. Dénes József alpolgármester úrnak. 

Köszönöm a színvonalas műsort a Répce Citera Barátok Köre és a Csepregi Férfi Dalkörnek 

és a Győri Advent Kórusnak. 

December 2-án állásinterjút tartottam. Dr. Tarsoly Ádám jogász megfelelt a 

követelményeimnek, így azóta már a közvetlen kollégámként üdvözölhetem. Babarcziné 

Bácsi Angéla csepregi polgárt fogadtam, aki lakossági problémával érkezett.   

December 3-án Szemes Tamás tervezővel egyeztettem a kincsédpusztai vízellátás 

megterveztetésének ügyében. Ezt követően Pálffy Tamással a TDM turisztikai menedzserével 

tárgyaltam a top turisztika projekt tekintetében, mely tárgyalásba ezt követően bekapcsolódott 

Németh Sándor Bük város polgármestere, valamint a vele érkező hivatali delegáció, illetve a 

tárgyaláson részt vett Bolfán Csaba az Utiro Leader Egyesület elnöke és a Promen Pályázatíró 

Kft. képviselője. 

December 5-én A Területi Gondozási Központban a gyermekjóléti és családsegítő 

szolgálattal kapcsolatban álló családok és gyermekeik Mikulás váró ünnepségén, melyet 

követően a városi Mikulás ünnepségen vettem részt a Promenádon. Itt szeretném 

megköszönni a képviselő-testület minden egyes tagjának az anyagi felajánlását, hogy 
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megvalósulhatott a rendezvény, valamint Kovács Andrásnak a Csepregi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület elnökének közreműködését, valamint Lágler József úrnak, hogy az idei évben is 

hintójával segített a Mikulás szállításában.  

December 6-án A Területi Gondozási Központ idős lakóit látogattam meg a Mikulással 

közösen. Ez úton is köszönöm Zétény Irén intézményvezető szervezésben való munkáját, 

valamint Nika Róbert nyomozó közreműködését. 

December 8-án Az adventi koszorú második gyertyájának meggyújtásánál voltam jelen. 

Ezúton is köszönöm a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és AMI diákjainak a 

színvonalas műsort és Háromi Jenő Igazgató Úrnak, valamint Csonkané Lázár Nóra 

tanárnőnek közreműködését.  

December 9-én Horváth Erika csepregi állampolgár problémáját sikerült megnyugtató módon 

kezelnünk dr. Balogh László jegyző úrral. Ezt követően Kiss András vállalkozóval tárgyaltam 

a jövő évi nagy rendezvényeinkkel kapcsolatban. Délután Bolfán Csabával az Utiro Leader 

Egyesület elnökével egyeztettem a térségi fejlesztésekről, majd ezt követően Plank Ferenc 

csepregi lakost fogadtam. 

December 10-én a Kőszegi Rendőrkapitányságon voltam Németh Anita rendőrnőnél a 

nyáron történt malomkerti lelátó rongálás ügyében rögzítettük a jegyzőkönyvet, mely szerint 

gyújtogatás következményeképpen közel 50.000 Ft értékű kár keletkezett. Délelőtt a 

Megyeházán tárgyaltam Harangozó Bertalan kormánymegbízott úrral az anonimizált 

méltatlansági eljárásom ügyében. Ezt követően Illés Károly Szombathely Megyei Jogú Város 

képviselője fogadott a szombathelyi Fidesz irodában, ahol többek között a Vasi Víz Zrt.-nél 

bekövetkező változásokról is egyeztettem. Délután Verasztó Attila a Verasztó és Társa Kft. 

tulajdonosa fogadott és egyeztettünk a jövő évi Csepregen várható járdafelújítások 

tekintetében. Ezt követően Lakics László vállalkozóval egyeztettem az önkormányzati lakás 

felújítási elképzelésekről.  

December 11-én Tájmel Antallal az Euroboard Kft. ügyvezetőjével tárgyaltam a későbbi 

szoros együttműködési lehetőségekről. Ezt követően Bene Imrével a Bit-Ép társaság 

ügyvezetőjével tárgyaltam és kötöttem megállapodást annak tekintetében, hogy a likviditási 

nehézségeinket figyelembe véve fizetési haladékot kérjek a közel 20.000.000 Forint lejárt 

tartozásunk miatt. A tárgyalás eredményeképpen kamatmentesen 2020. április 31. napjáig 

fizetési haladékot kaptunk.  

December 12-én a Vasi Víz Zrt. közgyűlésén vettem részt, amely a részvételi arányok miatt 

határozatképtelen volt, elmaradt. Ezt követően Vigh Ádám településfejlesztési referens 

kollégámmal Mester Árpád polgármester úrral, valamint Horváth Ildikó polgármester 

asszonnyal a Megyeházán megrendezésre kerülő településfejlesztési referens és polgármester 

képzési fórumon vettem részt. 

December 13-án Luca napján csepregi óvodásokat fogadtam dr. Dénes József alpolgármester 

úrral és a hivatal kollégáival egyetemben. Ezúton is köszönöm a Luca napi műsort a 

gyermekeknek, a felkészítést pedig Kutrovits Andrea és Krukicsné Gulyás Andrea 

óvónőknek.  

December 16-án dr. Tarsoly Ádám kollégámmal Szentendrén jártam, ahol átvettük egy 

vállalkozó által felajánlott, több mint fél millió forint értékű új játékokat, melyeket a csepregi 

óvodások és bölcsődések, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek számára hoztunk el. 

Ezúton is köszönöm az adatainak zártan kezelését kérő vállalkozó felajánlását, akinek így az 

anonimizálásra való tekintettel más módon köszönetnyilvánítást nem áll módomban 

eszközölni. 

December 17-én a Vasi Víz Zrt. megismételt közgyűlésén vettem részt, ahol 100%-os 

egyetértéssel felügyelőbizottsági tagnak választottak a jelenlévő tulajdonosok. Ezt követően a 

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági ülésén vettem részt. 
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December 18-án délelőtt dr. Balogh László jegyző úrral köszöntöttük a már 

hagyományosnak mondható karácsonyi összejövetel alkalmából a már nyugdíjas egykori 

hivatali dolgozókat. Ezt követően a Vasi Víz Zrt. irodaházába kellett érkezzek dr. Forstóber 

Gábor ügyvéd úr kérésére. 17 órakor képviselőtársaimmal együtt közmeghallgatást tartottunk.  

December 19-én Horváth Gábor bizottsági elnökkel és Domnánics Alajos képviselőkkel a 

csepregi óvoda karácsonyi műsorán vettünk részt, ahol a gyermekek óriási örömére átadtuk a 

már említett ajándékokat és játékokat.” 

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő köszönetet szeretne mondani a Csepregi Vegyeskarnak az 

Ádventi hangversenyen nyújtott színvonalas műsoráért. 

 

Horváth Zoltán polgármester elnézést kér, amiért ezen a rendezvényen nem tudott részt 

venni, de ezúton gratulál és mond köszönetet a Csepregi Vegyeskarnak. 

Kiegészítésként hozzáteszi, hogy szeretne köszönetet mondani még Horváth Gábor és Oláh 

Imre képviselőknek, amiért a város karácsonyfájának felállításában komoly segítséget 

nyújtottak egy olyan időszakban, amikor a Városgazdálkodás erre még nem állt készen. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a polgármesteri beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

237/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az elmúlt időszak eseményeiről szóló 

polgármesteri beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

Horváth Zoltán polgármester átadja a szót dr. Balogh László jegyzőnek a lejárt határidejű 

határozatok teljesítéséről, és az átadott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló 

ismertetésére. 

 

Dr. Balogh László jegyző ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.  

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 
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Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a lejárt határidejű határozatok 

teljesítéséről, az átadott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

238/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 

valamint a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági 

Bizottság és a polgármester átadott hatáskörben 

hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Balogh László jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

2. napirend 

Döntés a Vas Megyei Kormányhivatal által megküldött polgármesteri méltatlanságra 

vonatkozó beadvány ügyében. 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót Hárominé 

Orbán Erika képviselőnek, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy megpróbáltak körültekintőek lenni az 

eljárás során. Segítséget jelentett volna nekik, ha van olyan képviselő, aki jogi ismeretekkel 

rendelkezik, segített volna a munkában és nem csak utólag kritizálja a bizottság 

tevékenységét. Bizottsági elnökként áttanulmányozta a vonatkozó jogszabályokat, tájékoztatta 

erről a bizottsági tagokat. Az eljárás során úgy döntöttek, hogy nem hoznak határozatot a 

méltatlanság kérdésében, de ez nem lett volna törvényes, így kénytelenek voltak határozati 

javaslatot terjeszteni a képviselő-testület elé, akinek a végső döntést kell meghoznia. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az üggyel kapcsolatban a gondolatait, véleményét 

leírta, melyet szeretne felolvasni a testület részére. A dokumentum a jegyzőkönyv 2. számú 

mellékletét képezi. A tájékoztató végén képviselő felolvassa a bizottság megállapítását: 

 

1. Horváth Zoltán polgármester a rendelkezésére álló 30 napon belül nem szűntette meg az 

összeférhetetlenségét, továbbá az Mötv. 37. § (1) bekezdése alapján az 

összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony megszüntetéséről szóló írásban 

megerősített lemondó nyilatkozatát sem nyújtotta be a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott bizottságnak. 

 

2. A bizottság megállapította, hogy a képviselő-testület a polgármester összeférhetetlenségét 

- a polgármester 2019. november 11-én kelt és november 12-én az önkormányzathoz 

elektronikus levélben eljuttatott (és egyben érkeztetett) bejelentése, és az ennek alapján 

2019. november 13-án megküldött előterjesztése alapján - a 2019. november 14-én tartott 
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rendkívüli testületi ülésen az üzletrész tekintetében fennálló elővásárlási joga 

gyakorlásával megszűntette. 

 

Kiegészítésként elmondja, hogy a fenti határozatot, a bizottság többséggel elfogadta, majd 

hozniuk kellett egy olyan döntést, melyet nem szerettek volna, de a törvényesség miatt 

szükséges volt. Elmondja még, hogy a bizottság csak megállapításokat tett, és nem azért, mert 

ezt a helyzetet szeretik. Szeretnék folytatni a munkát a város érdekében. Neki és 

képviselőtársainak sem célja új választás kezdeményezése, úgy gondolja, hogy a választások 

után polgármester mellé álltak és segítik feladatainak elvégzésében. 

 

A bizottság döntése a következő: 

 

„A bizottság álláspontja szerint Horváth Zoltán polgármester formailag nem tett eleget a vele 

szemben fennálló összeférhetetlenségi helyzet tekintetében a tájékoztatási kötelezettségének 

ezért vele szemben fennáll az Mötv. 38. § (1) bekezdés g) pontja szerinti méltatlansági helyzet, 

melynek alapján javasolja a képviselő-testületnek a polgármester méltatlanságának 

megállapítását.” 

 

Horváth Zoltán polgármester átadja a szót dr. Balogh László jegyzőnek. 

 

dr. Balogh László jegyző úgy gondolja, hogy a tényállás mindenki előtt ismert, hiszen a 

bizottsági elnök tájékoztatta a testületet, viszont a jogszabályi környezet összefoglalása fontos 

amiatt, hogy a képviselő-testület minden információ birtokában legyen döntése 

meghozatalakor. Ennek alapján ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 3. számú 

mellékletét képezi. 

 

Horváth Zoltán polgármester kiegészítésként szeretné elmondani, hogy az Első Vasi Éléstár 

Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának tagjai korábban is és jelenleg is Csepreg város 

képviselő-testületének tagjai, tehát tudtak a kft-ben lévő tulajdonjogáról. Felmerül benne a 

kérdés, hogy milyen felügyelőbizottsági tag az, aki nincs tisztában a gazdasági társaság 

tulajdonosainak körével? 

 

Horváth Zoltán polgármester a szavazás előtt bejelenti érintettségét, de jelzi, hogy szeretne 

a szavazásban részt venni. Átadja az ülés vezetését dr. Dénes József alpolgármesternek.  

 

dr. Dénes József alpolgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás nem hangzott 

el, kiegészítésként elmondja, hogy köztudomású tény volt, hogy Horváth Zoltán polgármester 

a Nonprofit Kft. tulajdonosai közé tartozott, tehát nem titkolt el semmit. A beadvány 2019. 

november 15-én kelt, amikor az összeférhetetlenség már nem állt fenn. Úgy gondolja, a 

legjobb döntés, ha ezt az ügyet most lezárják. 

 

dr. Dénes József alpolgármester szavazásra teszi fel polgármester kizárását a méltatlanság 

megállapítására irányuló szavazásból. 
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A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

239/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy Horváth Zoltán polgármestert – 

személyes érintettségének bejelentését követően – 

nem zárja ki a méltatlanságának megállapítására 

irányuló szavazásból.  

 

Felelős: Dr. Balogh László jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

dr. Dénes József alpolgármester szavazásra teszi Horváth Zoltán polgármester 

méltatlanságának megállapítására irányuló bizottsági döntési javaslatot. Felolvassa a 

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntési javaslatát az alábbiak szerint: 

 

„A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság álláspontja szerint Horváth Zoltán polgármester 

formailag nem tett eleget a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi helyzet tekintetében a 

tájékoztatási kötelezettségének ezért vele szemben fennáll az Mötv. 38. § (1) bekezdés g) 

pontja szerinti méltatlansági helyzet, melynek alapján javasolja a képviselő-testületnek a 

polgármester méltatlanságának megállapítását.” 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

 

dr. Dénes József alpolgármester a szavazás után megállapítja, hogy 5 nem és 2 tartózkodó 

szavazattal a képviselő-testület nem állapította meg Horváth Zoltán polgármester 

méltatlanságát, mivel nem fogadta e a bizottság döntési javaslatát. Ezek után visszaadja az 

ülés vezetését Horváth Zoltán polgármesternek. 

 

 

3. napirend 

„Csepreg város közigazgatási területén közétkeztetés biztosítása” tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindítása 

 

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

jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést. A bizottsági ülésen meghallgatták az intézményvezetőket, akik 

több problémát is jeleztek, ezeket a jövőben orvosolni kell. A közbeszerzés elindítását 

javasolják a képviselő-testületnek.  
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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 közbeszerzési eljárás megindítását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

240/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete döntött arról, hogy a „Csepreg város 

közigazgatási területén közétkeztetés biztosítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és 

dokumentációját jóváhagyja és felhatalmazza a 

polgármester az eljárás megindítására.  

 

Felelős: Horváth Zoltán, polgármester 

dr. Balogh László, jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

 

241/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete felkéri polgármesterét, hogy a Csepregi 

Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési 

Intézmény tekintetében az eljárás megindításáról 

tájékoztassa a Közép-Répcementi 

Intézményfenntartó Tanácsot.  

 

Felelős: Horváth Zoltán, polgármester 

    dr. Balogh László, jegyző 

 

Határidő: azonnal 
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4. napirend 

A helyi adókról szóló 17/2014. (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

 

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

jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést. A bizottsági ülésen felmerült több kérdés is, például hogy a 

polgárőrök is részesülhetnek-e ilyen kedvezményben, illetve hogy a környéken milyen példa 

van erre? Ettől függetlenül a bizottság javasolja a rendelet módosítását. 

 

Horváth Zoltán polgármester köszönti Kovács Andrást, a Csepregi Önkormányzati 

Tűzoltóság elnökét, majd átadja neki a szót.  

 

Kovács András elnök köszöni a képviselő-testületnek, hogy foglalkoznak a kérelmével, 

melyet már a korábbi években is mindig benyújtott, de eddig eredménytelenül. Elmondja, 

hogy csak a készenléti tűzoltók részesülhetnek ebben a kedvezményben, polgárőrök nem, 

erről jogszabály rendelkezik. Az országban hozzávetőlegesen 45 tűzoltóság veszi igénybe ezt 

a támogatást, Csepregen ez 8 főt érint.  

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a környéken Kőszeg és Vasvár szabályozta ezt a 

kommunális adó tekintetében. A rendeletmódosítás Csepregen is a kommunális adóra 

vonatkozik. A kedvezményt a rendeletmódosítás elfogadása után kérelemre, egy ingatlan 

tekintetében lehet igénybe venni a korábban említett jelenleg 8 fő tekintetében. A kérelemhez 

az önkormányzati tűzoltóság elnökének igazolása is szükséges. 

 

Horváth Zoltán polgármester kiegészítésként hozzáteszi, hogy most a képviselő-testületnek 

lehetősége van kifejezni a tűzoltóság munkatársai iránti megbecsülését. 

 

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 helyi adókról szóló önkormányzati 

rendelet módosítását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő rendeletet alkotta meg: 

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének                

15/2019. (XII.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 17/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi. 
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5. napirend 

Az Első Vasi Éléstár Nonprofit Kft. társasági szerződés-módosításának jóváhagyása és 

további delegálás a Felügyelő Bizottságába 

 

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

jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést, és javasolják a társasági szerződés módosítását és Kótai József 

delegálását a felügyelőbizottságba. 

 

Horváth Zoltán polgármester átadja a szót dr. Balogh László jegyzőnek. 

 

dr. Balogh László jegyző kiegészítésként elmondja, hogy az előterjesztésben jól látható, 

hogy a társasági szerződés mely pontjai, miként változnak a döntés után. A legfőbb változás, 

többek között, hogy a nonprofit kft. egy új tevékenységi irányt kap, hiszen a kezdeti célokkal 

ellentétben az önkormányzati projektek megvalósításában, támogatásában venne részt. 

Jelenleg az Első Vasi Éléstár Nonprofit Kft. 100%-os önkormányzati tulajdonba került. Az 

okiratot elkészítő ügyvéd javaslatára az elfogadást követően a kinevezendő ügyvezető 

jogviszonya 5 évről határozatlan időre módosulna. A képviselő-testületnek két döntést kell 

hoznia. Egyrészt a társasági szerződés módosításának elfogadásáról, másrészt Kótai Józsefnek 

a felügyelőbizottságba való 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 Első Vasi Éléstár Nonprofit Kft. 

társasági szerződésének módosítását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

242/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Első Vasi Éléstár Nonprofit Kft. társasági 

szerződés-módosításának tervezetét a határozat 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és 

felhatalmazza polgármesterét a társasági 

szerződés-módosítás aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 
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Határidő: azonnal 

       részvételre – folyamatosan  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi Kótai József képviselőt, hogy elfogadja-e a 

delegálást? 

  

Kótai József képviselő a delegálást elfogadja. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Kótai József képviselőnek, az Első Vasi 

Éléstár Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságába való delegálását. 

 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

243/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kótai József képviselőt delegálja az Első Vasi 

Éléstár Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába 

harmadig tagként. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

       részvételre – folyamatosan  

 

6. napirend 

Döntés VP6-19.2.1.-90-Ö.1-17 azonosítószámú, „A települések helyi definiált 

értékleltárának elkészítését és dokumentálást segítő intézkedés” című pályázattal 

kapcsolatban. 

 

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

jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést, és javasolja a helyi értékleltár elkészítését, hiszen ez feltétele más 

pályázatokon való részvételnek is. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot.  

 

Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést és támogatták a pályázatot. 
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Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József alpolgármester javasolja, hogy mind a három tanácsadó cég részére 

biztosítva legyen az információszerzés lehetősége, s kéri, hogy mind a két bizottság 

foglalkozzon a beérkezett ajánlatokkal. 

 

dr. Balogh László jegyző kiegészíti az elmondottakat azzal, hogy a beadott pályázat már 1 

millió ft összegben támogatást nyert. Ennek az összegnek egy részéből lehet felkérni egy 

szervezetet, hogy a helyi értékleltárt készítse el. Ez az értékleltár különbözik a Hungarikum 

értékleltártól, mert ide felkerülhet, egy helyi civil szervezet, egy helyi rendezvény, vagy akár 

egy helyi vállalkozás is. Tulajdonképpen minden, amit a város valamilyen módon értéknek 

tekint, de van egy szabályrendszer, melynek meg kell felelni. Ez azért is fontos, mert a 

jövőben ez a civil szervezet vagy vállalkozás tud részt venni Leader pályázatban. A helyi 

értékleltár elkészítésével a testület lehetőséget teremt a helyi vállalkozóknak vagy civil 

szervezeteknek a pályázatokon való részvételre. Az elnyert összeg másik részével pedig a 

helyi rendezvények megszervezését, népszerűsítését lehet támogatni. A pályázat 

megvalósítására fél év áll rendelkezésre. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a helyi értékleltár elkészítésére vonatkozó 

árajánlatok bekérését. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

244/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „A 

települések helyi definiált értékleltárának 

elkészítését és dokumentálást segítő intézkedés” 

című, VP6-19.2.1.-90-Ö.1-17 azonosítószámú 

pályázat szakmai tevékenységeinek 

megvalósítására a: 

• Pannon Hold Kft.-től 

• BFH Európa Projektfejlesztő és 

Tanácsadó Kft.-től 

• Promen Tanácsadó Kft.-től 

 

árajánlatot kérjen, és a legkedvezőbb ajánlatot 

adóval megállapodást kössön. 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester és  

Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

Szelestey László, pályázati referens  

 

Határidő: azonnal 
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7. napirend 

Csepreg Város Önkormányzata közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatás ellátójának kiválasztása, 

közszolgáltatási szerződés megkötése  

 

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

jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést, javasolja vállalkozóval való szerződéskötést. 

 

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 Szabó Norbert egyéni vállalkozóval való 

szerződéskötést. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

245/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő – testülete Csepreg Város Önkormányzat 

közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, 

elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátójának 

kiválasztása tárgyban úgy döntött, hogy: 

 

1. A legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó Szabó Norbert 

egyéni vállalkozó (9633 Simaság, Deák F. u. 11.), 3 000 Ft/m3 + ÁFA (bruttó 3 810 

Ft/m3) ajánlatát választja ki, és vele szerződést köt 2020. január 1-től 2022. december 31. 

napjáig.  

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Zoltán 

polgármestert, a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zoltán – polgármester 

Dr. Balogh László jegyző megbízásából Vigh Ádám településfejlesztési referens  

 

Határidő: azonnal 
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8. napirend 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helységek bérleti díjának 

felülvizsgálata 

 

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

jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a bizottságok tárgyalták-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést, és a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatával 

értenek egyet. 

 

Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta a napirendi pontot, de kiegészítésként szeretné elmondani, hogy nagyon régen volt a 

városban lakbér emelés az önkormányzati bérlakások tekintetében. Jelenleg nagyon 

alacsonyak a bérleti díjak. A szociális helyzet alapján bérbeadható lakások esetében a komfort 

nélküli és a félkomfortos lakások bérleti díját 20%-kal, a komfortos lakások bérleti díját 10%-

kal emelte a bizottság. A piaci alapon megállapított lakbér mértékét szintén 10%-kal emelték. 

 

Horváth Zoltán polgármester felhívja a figyelmet, hogy több mindent figyelembe kell 

venni. Egy 27m2-es komfort nélküli lakás esetében ez valamivel több, mint 600 Ft többletet 

jelent havonta. Komfortos lakás esetében is csak 1500 Ft-os növekedést jelent.  

Kéri a képviselő-testületet, hogy a lakbéremelésből befolyt összeget minden esetben a lakások 

fenntartására, állapotjavításra fordítsák, hiszen nap, mint nap érkeznek jelzések, kérések a 

bérlőktől, hogy a lakásokkal kapcsolatos valamilyen problémát az önkormányzat hárítson el, 

oldjon meg. Jelzi még, hogy a jövőben a lehetőségeknek megfelelően a komfort nélküli 

lakásokat meg kell szüntetni.  

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzati lakások bérleti díjának 

emelését. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

 

246/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati 

lakások lakbérének mértékét a 2020-as év folyamán az alábbiak szerint kívánja emelni: 

 
a) szociális helyzet alapján megállapított lakbér mértéke (Lr. 3.§ a) pontja alapján 

bérbeadott lakások lakbérének mértéke): 
 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

28/2019. 

18 

 

aa) komfortos    364,-Ft/m²/hó 
ab) félkomfortos  190,-Ft/m²/hó 
ac) komfort nélküli  144,-Ft/m²/hó 
 

b) piaci alapon megállapított lakbér mértéke (Lr. 3.§ d) pontja alapján bérbeadott 
lakások esetében): 

 

ca) összkomfortos 655,- Ft/m²/hó 

cb ) komfortos  431,- Ft/m²/hó” 

 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzati lakásrendelet felülvizsgálatát ennek 

megfelelően a soron következő képviselő-testületi ülésre készítse elő. 

 

Felelős: Dr. Balogh László jegyző 

 

Határidő: 2020. januári, munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés 

 

 

9. napirend 

Önkormányzati lakásbérleti szerződések meghosszabbítása 

 

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

jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a bizottságok tárgyalták-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést, és javasolják a lakásbérleti szerződések meghosszabbítását. 

 

Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság is 

tárgyalta a napirendi pontot, ők is javasolják mind a négy bérlő esetében a lakásbérleti 

szerződés további 2 évre való meghosszabbítását. 

 

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 lakásbérleti szerződések 

meghosszabbítását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

247/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 9735 Csepreg, Széchenyi 

tér 26. szám alatti önkormányzati tulajdonban 

lévő 27 m2 alapterületű, komfort nélküli, szociális 
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körülmények alapján kiutalható bérlakást Horváth 

Péter részére 2 évre bérbe adja.  

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Horváth Zoltán polgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

248/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 9735 Csepreg, Széchenyi tér 

16. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő 27 

m2 alapterületű, komfort nélküli, szociális 

körülmények alapján kiutalható bérlakást Lendvai 

János részére 2 évre bérbe adja.  

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testület 

felhatalmazza Horváth Zoltán polgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

249/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 9735 Csepreg, Széchenyi 

tér 26. szám alatti önkormányzati tulajdonban 

lévő 34 m2 alapterületű, komfortos, szociális 

körülmények alapján kiutalható bérlakást Molnár 

Attiláné részére 2 évre bérbe adja.  

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Horváth Zoltán polgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 
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A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

250/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 9735 Csepreg, Széchenyi 

tér 25. szám alatti önkormányzati tulajdonban 

lévő 45 m2 alapterületű, komfortos, szociális 

körülmények alapján kiutalható bérlakást Vörös 

Krisztina részére 2 évre bérbe adja.  

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Horváth Zoltán polgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

10. napirend 

Csepreg Város 2020. évi Nagyrendezvény tervének elfogadása   

 

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

jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a bizottságok tárgyalták-e a napirendi pontot? 

 

Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést. Az előző testületi ülésen kérték a Petőfi Sándor Művelődési-, 

Sportház és Könyvtár igazgatóját, hogy folytasson további egyeztetéseket a helyi civil 

szervezetekkel, majd a kapott információkat építse bele a rendezvénytervbe. Ez megtörtént. 

Örül, hogy a helyi civil szervezetek fellépéseikkel támogatják, nem csak a nemzeti ünnepek 

programjait, hanem az egyéb városi rendezvényeket is. Jelzi továbbá, hogy a rendezvények 

időpontjait és a fellépőket rugalmasan kezelik, hiszen egy évre előre nehéz tervezni, 

bármilyen akadály adódhat, mely a megvalósítást nehezíti. Örül neki, hogy sikerül a 

rendezvénytervet az idei évben elfogadni, hiszen több rendezvény esetében is szükség van 

más településekkel való egyeztetésre a közös megvalósítás vagy az ütközések elkerülése 

érdekében. Példának említi a borversenyeket, a büki Gyógy-Bor Napokat, a 

Palacsintafesztivált illetve a Bükkel közösen rendezett félmaratont. 

Kiegészítésként elmondja, hogy egy kicsit nehézkes volt a civil szervezetekkel való 

egyeztetés, mert nem tudják még, hogy a várostól a jövőben számíthatnak-e támogatásra. Úgy 

gondolja, hogy az eddigiekhez hasonlóan a jövő évben is figyelni kell az egyesületek 

támogatására, de ehhez szükség van arra, hogy a testület közösen tárgyaljon velük. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést, és javasolták a rendezvényterv elfogadását. A 25 év – 25 

programról szeretnének majd a későbbiekben részletesebb tájékoztatást kapni, mert a 

rendezvénytervből nem derül ki, hogy ez mit jelent. A rendezvények megvalósításában, a 
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fellépők és időpontok egyeztetésében úgy gondolja a művelődési háznak lesz nagyobb 

szerepe. 

 

Horváth Zoltán polgármester Horváth Gábor képviselő felvetésére reagálva elmondja, hogy 

2020. január hónapjának első felében szeretne egy fórumot a civilekkel, ahol számít a 

képviselők jelenlétére is. 

 

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 rendezvényterv elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

251/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Csepreg Város 2020. évi 

rendezvénytervét elfogadja. A rendezvényterv 

jelen határozat mellékletét képezi.  

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Ziembicki Erzsébet intézményvezető  

 

Határidő: folyamatos – megvalósításra  

 

 

11. napirend 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munka- és ülésterve 

 

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

jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a bizottságok tárgyalták-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolták azzal a kiegészítéssel, hogy a Csepregi 

Sportegyesület helyzetéről, Kótai József képviselő 2020. januárjában megpróbál egy hiteles 

tájékoztatást adni, hiszen a munkaterv is tartalmazza az egyesület beszámolójának tárgyalását, 

de jelenleg nagyon sok félinformáció terjed a városban az egyesület problémáiról, helyzetéről. 

 

Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolták a munka- és üléstervet. 

 

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

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a 2020. évi munka- és ülésterv 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

 

252/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi munka- 

és üléstervét a határozat mellékletét képező 

tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester - 

végrehajtásra 

 

Határidő:  

azonnal: a munka- és ülésterv elfogadása 

folyamatosan: a végrehajtása 

 

 

12. napirend 

Döntés a Vas Megyei Közgyűlés Elismerő Oklevelének adományozására való 

felterjesztésről 

 

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

jegyzőkönyv 14 . számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a bizottságok tárgyalták-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést. Kiegészítésként elmondja, hogy a közgyűlés elismerő oklevelét 

nem kell feltétlenül most megkérni, hanem lehet akkor is, amikor valamelyik egyesület 

jubileumot ül. Attól függetlenül, hogy mind a három csoport megérdemelné az oklevelet, csak 

2 csoportnak javasolják a 2020. évi jubileuma miatt. Úgy gondolják, hogy utólag megkérni az 

elismerést nem illik. Véleménye szerint jobban oda kellett volna figyelni erre az alkalomra 

akár a testületnek, akár a művelődési ház igazgatójának, hiszen a Mazsorett csoport is 

megérdemli munkájáért az elismerést. 

 

Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést, és egyetértenek a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

javaslatával. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri, hogy a testület szavazzon mind a három csoportról, 

hiszen ez jelzés értékű lehet a Mazsorett csoport színvonalas és kiemelkedő munkája felé, 
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melyet az elmúlt 20 évben végeztek. Biztosítja a képviselő-testületet, hogy közbenjár a 

Megyeházán mindhárom csoport elismerése érdekében. 

 

dr. Dénes József alpolgármester kiegészítésként hozzáteszi, hogy a Mazsorett csoport az 

idei évben arany minősítést is kapott, így úgy gondolja meg kell kérni a részükre is az 

oklevelet. 

 

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 három 

csoport felterjesztését a Vas Megyei Közgyűlés Elismerő Oklevelének adományozására. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

253/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Csepreg Város 

Fúvószenekara jubileumi évfordulója alkalmából a 

Vas Megyei Közgyűlés Elismerő Oklevelének 

adományozására, a közgyűlés felé felterjeszti. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: 2020. január 10. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

254/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Csepregi Vegyeskar 

Egyesület jubileumi évfordulója alkalmából a Vas 

Megyei Közgyűlés Elismerő Oklevelének 

adományozására, a közgyűlés felé felterjeszti. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: 2020. január 10. 
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A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

255/2019. (12.19.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Csepregi Mazsorett 

Csoport jubileumi évfordulója alkalmából a Vas 

Megyei Közgyűlés Elismerő Oklevelének 

utólagos adományozására, a közgyűlés felé 

felterjeszti. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: 2020. január 10. 

 

 

Horváth Zoltán polgármester köszöni a képviselő-testületnek, hogy a polgármesteri 

tisztségére vonatkozó méltatlanságot nem állapították meg. 

 

 

Horváth Zoltán polgármester egyéb tárgy nem lévén megköszönte a részvételt és a 

képviselő-testület nyílt ülését 15:25 – kor berekesztette. 

 

 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

 

 

 

Horváth Zoltán                    dr. Balogh László 

   polgármester                  jegyző 

 

 

 

Kótai József 

képviselő 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 


