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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 10-én, 11:15 

órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme 

 

Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester, Hárominé Orbán Erika, Horváth Gábor, Kótai 

József, dr. Dénes József Attila képviselők /5 fő/ 

 

Tanácskozási joggal az ülésen végig: dr. Balogh László jegyző, Bakos Erzsébet pénzügyi 

osztályvezető 

 

Meghívott vendégek: - 

 

Lakosság részéről: - 

 

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 5 fő jelen van, vagyis a képviselő-testület 

5 fővel határozatképes, majd a rendkívüli képviselő-testületi ülést megnyitja. 

 

Horváth Zoltán polgármester javaslatot tesz Horváth Gábor képviselő személyében a 

jegyzőkönyv hitelesítőjére. 

 

A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

      19/2020. (02.10.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének Horváth Gábor képviselőt 

elfogadta. 

 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontokat.  

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
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Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadását. 

 

A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.  

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

 

20/2020. (02.10.) képviselő-testületi határozat 

 

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

elfogadta. 

 

1. Döntés a Csepregi Sportegyesülettel kötendő feladatellátási szerződés 

jóváhagyásáról 

 

2. Egyebek 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

 

1. napirend 

Döntés a Csepregi Sportegyesülettel kötendő feladatellátási szerződés jóváhagyásáról 

 

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

jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi, majd átadja szót Hárominé Orbán Erika 

képviselőnek a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének.  

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen átolvasták a 

módosítási javaslatot. Több kérdés is tisztázásra került. Az 542/a hrsz számú ingatlan 

esetében (sportbüfé) szükséges még a továbbiakban a tulajdoni viszonyok rendezése. 

Képviselő kérdezi jegyzőt, hogy ha például az egyesület üzemeltetésében lévő pályát az 

önkormányzat bérbe szeretné adni, akkor a bérleti díj az egyesületet vagy az önkormányzatot 

illeti? 

 

dr. Balogh László jegyző válaszában elmondja, hogy korábban ez vegyesen működött, az 

egyesület és az önkormányzat is kötött bérleti szerződést más egyesületekkel 

pályahasználatra. Ezt akár a jelenlegi feladatellátási szerződés módosítása során is rögzíteni 

lehet, de ezt egyeztetni kell az egyesülettel, hiszen egy ilyen bérbeadás során merülnek fel 

egyéb feladatok is úgy, mint a pálya karbantartása a mérkőzés után, vagy az öltöző takarítása. 

Így elkerülhetők a későbbi lehetséges vitás helyzetek. 

 

Horváth Gábor képviselő kérdezi, hogy lehetséges-e olyan megállapodás kötése, hogy adott 

esetben az önkormányzat köt bérleti szerződést a külsős egyesülettel, de a pálya 

üzemeltetőjének alkalmazottja végzi el a takarítási, karbantartási feladatokat? 

 

dr. Balogh László jegyző válaszában elmondja, hogy a feladatellátási szerződésben erre is ki 

lehet térni, át kell gondolni, hogy a lehetőségeket.  

 

dr. Dénes József alpolgármester azt kéri a képviselő-testülettől, hogy most ne módosítsák 

egyoldalúan a szerződést, hanem szavazzanak arról, hogy felhatalmazást adnak a 
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polgármesternek a sportegyesület elnökével való egyeztetésre. Az egyoldalú módosítást nem 

tartaná helyénvalónak. 

 

Horváth Gábor képviselő úgy gondolja, hogy jelenleg még csak a feladatellátási szerződés 

módosításához tesznek észrevételeket, ezek még nem konkrétumok. 

Képviselő megjegyzi, hogy a szerződésben nem talál utalást a gépparkra, pedig nagy értékű 

eszközök vannak jelenleg az egyesület használatában. Fontos lenne a szerződésben rögzíteni 

az eszközök karbantartására, üzemeltetésére vonatkozó szabályokat.  

 

dr. Balogh László jegyző válaszában elmondja, hogy az önkormányzati eszközöket a 

létesítménnyel együtt adja az önkormányzat üzemeltetésbe, így a bérlő feladata lenne a 

karbantartás is.  

dr. Dénes József alpolgármester javaslatára reagálva elmondja, hogy jelenleg az 

önkormányzat kezdeményezi az egyesület kérésére a szerződés módosítását, éppen ezért 

gondolja, hogy a testület szabadon előterjeszthet egy szövegjavaslatot az egyesület elé. 

 

Horváth Zoltán polgármester javasolja, hogy az egyesület használatában lévő eszközöket 

vegyék leltárba, hogy össze lehessen hasonlítani az önkormányzati vagyonleltárral. 

Elmondása szerint vannak olyan eszközök, melyek hollétéről nincs tudomása.  

 

Kótai József képviselő elmondása szerint már folyamatban van az egyesületen belül egy 

tárgyi eszköz leltár készítése. 

 

Horváth Gábor képviselő szeretne tájékoztatást kérni az előterjesztésben szereplő 

összegekről. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a 4.202.000,- Ft az a tavaly júliusban 

kiállított számla, mely még nem lett kifizetve, a 6.918.000,- Ft, pedig annak a 2.306.000,- Ft-

nak a háromszorosa, melyet az önkormányzat éves szinten az egyesületnek biztosít 2022. 

december 31-ig a feladatellátás érdekében. 

 

Horváth Gábor képviselő kérdezi, hogy a Malomkert részeként működő játszótér kinek az 

üzemeltetésében lesz? 

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a játszótér pályázati forrásból került 

megvalósításra a Csepregi Sportegyesület bevonásával. Az üzemeltetői szerződés minden 

évben meghosszabbításra került. Az utóbbi időben azonban az önkormányzat végezte el a 

feladatokat, köztük az uniós előírásoknak való megfelelőségi tanúsítványok beszerzését. A 

feladatellátási szerződés aláírása után az egyesület üzemeltetésében a pályák, a lelátó, a 

sportbüfé, a parkoló, a bevezető járda, és a térköves rész lesz. Egyedi rendezvény esetén 

mindig a szervező feladata lesz a parkoló, a bevezető járda és a térköves rész rendbetétele. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökét, 

hogy a bizottság milyen döntést hozott a feladatellátási szerződés kapcsán? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a 3 fős bizottságból az ülésen 2 fő volt 

jelen. 1 igen és 1 tartózkodó szavazat miatt a bizottság nem hozott döntést. 
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Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztett határozati javaslatot, 

miszerint a képviselő-testület feladatellátási szerződést köt a Csepregi Sportegyesülettel. 

 

A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

20/2020. (02.10.) képviselő-testületi határozat 

 

1.) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Csepregi Sportegyesülettel 2020. 

február 10. napjától 2022. december 31-ig terjedő határozott időre szóló, 

létesítményüzemeltetési és köztérüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó 

megállapodást a jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

2.) A képviselő-testület a megállapodásban meghatározott feladatok ellátására bruttó 

6.918.000,- Ft keretet határoz meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetése dologi 

előirányzatainak terhére. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

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

képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését 11:45 – kor berekesztette. 

 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

 

 

Horváth Zoltán         dr. Balogh László 

   polgármester           jegyző 

 

 

 

Horváth Gábor 

képviselő 

jegyzőkönyv hitelesítő 


