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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 27-én, 16:00 

órakor megtartott nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme 

 

Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester, dr. Dénes József alpolgármester, Domnanics 

Alajos, Hárominé Orbán Erika, Horváth Gábor, Kótai József, Oláh Imre képviselők /7 fő/ 

 

Tanácskozási joggal az ülésen végig: Dr. Herczeg Krisztina aljegyző, Bakos Erzsébet 

pénzügyi osztályvezető 

 

Meghívott vendégek:  

 

Kapitány Eszter intézményvezető-helyettes Területi Gondozási Központ 

Horváth Béláné intézményvezető Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI 

Györke Brigitta intézményvezető Egészségház 

 

Lakosság részéről: 3 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 6 fő jelen van, vagyis a képviselő-testület 

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

 

Horváth Zoltán polgármester javaslatot tesz Oláh Imre képviselő személyében a 

jegyzőkönyv hitelesítőjére. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

      22/2020. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének Oláh Imre képviselőt elfogadta. 

 

 

Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kiküldött napirendet 

annyiban szeretné módosítani, hogy az Egyebekben szeretné napirendre venni egy kifizetetlen 

számla kiegyenlítésének megtárgyalását, illetve a Területi Gondozási Központ 

intézményvezetői kinevezésének módosítását. Az Egyebek napirendi pontot a zárt ülés előtt 

szeretné tárgyalni. Ennek megfelelően szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadását. 
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A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

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

 

23/2020. (02.27.) 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. Költségvetési évet követő három év várható bevételei és adósságot keletkeztető 

ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 

 

3. Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása  

 

4. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 

szóló 1/2015. (II. 27.) számú rendeletének módosítása 

 

5. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 

14/2005. (X. 28.) számú rendeletének módosítása 

 

6. A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

7. Döntés a kerékpáros pihenőhely kialakítására irányuló beszerzés megindításával 

kapcsolatban a TOP-1.2.1-16 kódszámú turisztikai projekt kapcsán 

 

8. Döntés városmakett beszerzés megindításával kapcsolatban a TOP-1.2.1-16 kódszámú 

turisztikai projekt kapcsán 

 

9. Döntés eszközbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatban az Alpannonia Plusz 

(ATHU020) projekt kapcsán 

 

10. Döntés rendezvényszervezési feladatok beszerzése kapcsán az Alpannonia Plusz 

(ATHU020) projekt kapcsán 

 

11. Tájékoztatás és döntés GFT alapján elvégzendő víziközmű rekonstrukciós beruházás 

műszaki tartalmának változásáról 

 

12. Csepreg Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre történő 

kijelölése 

 

13. Vas Megye Területrendezési Terv módosításának véleményezése 

 

14. A Területi Gondozási Központ Házirendjének felülvizsgálata 

 

15. Döntés Csepreg Város Önkormányzata által adományozható kitüntető címek és díjak 

adományozására való felhívásról 
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16. Polgármester 2020. évi szabadságtervének jóváhagyása 

 

17. Széchenyi tér 16. szám alatti önkormányzati bérlakásra beérkezett pályázati kérelmek   

elbírálása  

 

18. Egyebek 

18.1 Döntés a Széchenyi tér 26. számú önkormányzati tulajdonú ingatlan nyílászáró 

cseréjéhez kapcsolódó kifizetetlen számla kiegyenlítéséről  

 

18.2 TGK intézményvezetői kinevezés módosítás 

 

19. Ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatása (zárt ülés) 

 

 

 

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

napirend előtt felszólalni? 

 

Oláh Imre képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől. 

 

Oláh Imre képviselő jelzi, hogy szeretne kérdést intézni a polgármester felé, illetve lenne egy 

„felkiáltása”.  

 

Oláh Imre képviselő kérdezi polgármestert, hogy van-e előrelépés a művelődési ház, az 

öregek otthona és az Egészségház tekintetében? Korábban már beszéltek a házmester 

kérdéséről a fenti intézmények kapcsán. Hozzáteszi, hogy szeretne azokhoz a képviselőkhöz 

tartozni, akik nem csak kérnek, hanem meg is tudják mondani, hogy azt, amit kérnek, azt 

miből tudják létrehozni. Takarékossági szempontból nem ragaszkodik ahhoz, hogy egy új 

alkalmazottat vegyenek fel, hanem a meglévő állományból – ha kell, akkor akár egy 

személytől való megválással -, olyan embert biztosítani, aki ezt a házmesteri állást meg tudja 

oldani napi 8 órában. Ha az iskolában lehet főállású karbantartó, akkor ebben a három 

intézményben miért nem lehet? 

 

Oláh Imre képviselő ezután elmondja, hogy mindenki tudja, hogy az intézmény dolgozója, 

Szelestey László a héten felmondott. Azt is tudják, hogy egy visszautasíthatatlan ajánlatot 

kapott, de azt is tudja mindenki, hogy van ennek egy másik oka is. Van közöttük egy 

képviselő, aki gőzerővel azon dolgozik, hogy zavart és káoszt keltsen az önkormányzat 

dolgozói lelkében. Ez a fajta lélektani hadviselés már szinte elviselhetetlen állapotokat 

generál az intézmény dolgozóinak mindennapjaiban. Ezért itt kéri a képviselőket, és 

polgármestert, hogy együtt, valamilyen módon határolódjanak el ettől a fajta viselkedéstől, és 

valamilyen viselkedési kódexet találjanak ki, mert így nem lehet dolgozni. Szelestey László 

elmondta, hogy 60%-ban ennek a jó ajánlatnak, 40%-ban pedig ennek az aknamunkának 

köszönhetik, hogy elmegy. 

 

Oláh Imre képviselő ezután dr. Dénes József alpolgármesterhez intézi mondanivalóját. 

Képviselő elmondja, hogy néha olvassa alpolgármester blogbejegyzését, és azt vette észre, 

hogy Vlasich Krisztián volt polgármestert – aki most már szitokszó ebben a teremben illetve a 

hivatalban – „bukott polgármester”-nek hívja. Szeretné alpolgármester felé jelezni, hogy ő 
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egy választást elvesztett volt polgármester, de semmiképpen sem bukott polgármester. Itt 

szeretné megemlíteni Szelestey László, valamint Vlasich Krisztián ügyét is, mert úgy 

gondolja, hogy Szelestey László elmeneteléhez alpolgármester aknatevékenysége járult 

hozzá, illetve szerinte alpolgármesternek ötször kellene születnie ahhoz, hogy az említett 

személyek munkásságát felérje egyszer is. 

 

Kótai József 16:03 órakor megérkezett a Díszterembe. 

A képviselők száma 7 fő. 

 

Horváth Zoltán polgármester megállapítja a testület határozatképességét. A képviselő-

testület teljes létszámban jelen van. 

 

Horváth Zoltán polgármester Oláh Imre kérdésére válaszolva elmondja, hogy már folytatott 

egyeztetéseket az intézményvezetővel a karbantartással kapcsolatban. Korábban az volt a 

kérdés, hogy hogyan lehet a karbantartó kérdését egységesen kezelni. Úgy gondolja, hogy 

jelen pillanatban az a két fő, aki eddig is ellátta ezeket a karbantartási feladatokat – Csupor 

László és február óta Szabó Tamás – ezentúl is el tudja majd végezni. Ebben a hónapban 

minden kérést igyekeztek teljesíteni akár kisebb, akár nagyobb probléma volt. Az óvoda 

intézményvezetővel megállapodtak abban, hogy amennyiben szükség van az ottani 

karbantartóra is, úgy ő is átcsoportosítható. A tavalyi év során volt rá példa, hogy az óvoda 

karbantartója ment át az Egészségházba segíteni.  

 

Györke Brigitta intézményvezető elmondta, hogy tavaly az óvoda karbantartója segített, 

idén viszont már a Városgazdálkodás dolgozói oldották meg a problémákat. 

 

Horváth Zoltán polgármester úgy gondolja, hogy ez a helyzet a 3 fő dolgozóval kezelhető 

minden intézmény esetében, akár 1 – 2 napon belül. Ez a rotáció segít abban, hogy ha éppen 

más területen dolgoznak, akkor is tud valaki segíteni.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi képviselőt, hogy elégedett-e a válasszal? 

 

Oláh Imre képviselő elfogadja a választ, kiegészítésként elmondja, hogy minden hónapban 

megkérdezi az intézményvezetőket, hogy elégedettek-e ezzel a megoldással. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra tesz fel képviselő kérdésére adott polgármesteri 

válasz elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

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

 

24/2020. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja Oláh Imre képviselő kérdésére adott 

polgármesteri választ. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 
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Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a másik kérdés esetében Oláh Imre képviselő 

vár-e választ tőle? 

 

Oláh Imre képviselő jelzi, hogy nem vár rá választ. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi dr. Dénes József alpolgármestert, hogy szeretne-e 

reagálni Oláh Imre képviselő által elmondottakra? 

 

dr. Dénes József alpolgármester nem szeretne reagálni, de kéri, hogy a jegyzőkönyvbe 

kerüljön bele, hogy semmilyen aknamunkát nem folytatott senki ellen. Ő csak érdeklődött a 

városban folyó turisztikai fejlesztések tartalmi kérdései iránt. Ha ezt aknamunkának 

nevezzük, akkor igen, azon túl nem. Azt, hogy Szelestey László felmondott, azt csak most, 

képviselőtől tudta meg. 

 

Domnánics Alajos képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől. 

 

Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy ő is a fenti témához szeretne szólni. 

Megköszöni alpolgármesternek a hivatalban végzett munkáját, aminek az lett a 

következménye, hogy a pályázatíró kolléga felmondott. 

Ezúton szeretné megköszönni Szelestey Lászlónak az eddigi munkáját és jó egészséget kíván 

neki a továbbiakban.  

Képviselő szeretné megkérni alpolgármestert, hogy a jövőben ne vegzálja a hivatali 

dolgozókat, ők végzik a munkájukat. Ne tekintse szórakozóhelynek a hivatalt, ahol kávézhat, 

teázhat, és elütheti a rengeteg szabadidejét. 

Kérdezi alpolgármestert, hogy miért tünteti fel magát minden témában kimagaslóan, hisz 

semmit nem tesz, vállalkozóként megbukott, és csak köztartozást halmozott fel. Ehhez 

kapcsolódóan kérdezi, hogy köztartozással hogyan indulhatott el képviselőnek, amikor a 

törvény is kimondja, hogy csak az lehet képviselő, akinek ilyene nincs. Kíváncsi, hogy a 

vagyonnyilatkozatában is feltüntette-e a köztartozását. Kérdezi, hogy ez a „tiszta kéz politika, 

amit úgy hirdet?” 

 

dr. Dénes József alpolgármester igennel válaszol a feltett kérdésre. 

 

Domnánics Alajos képviselő kéri alpolgármestert, hogy akkor a saját szennyesét is teregesse 

ki a nagy nyilvánosság előtt, hogy a csepregi közvélemény is megismerhesse, hogy 

gyakorlatilag az adófizetők pénzéből él. 

 

dr. Dénes József alpolgármester válaszában elmondja, hogy nincs semmilyen szennyese. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy ő nem szeretett volna ezzel a témával 

foglalkozni, de most mégis el szeretné mondani, hogy úgy gondolja, az előző ciklusban 

Szelestey László rengeteget segített a város előre mozdításában. Mindig csodálta hozzáállását, 

és azt, hogy mindig minden kérdésre papír nélkül, utánanézés nélkül egyszerre tudott 

válaszolni. Nagyon sajnálja, hogy távozik a hivatalból. Úgy gondolja, hogy mindenkit nehéz 

pótolni, de Szelestey Lászlót különösen nehéz lesz. 
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Hárominé Orbán Erika képviselő szeretné megköszönni, hogy elkészült a Malomkert 

bejáratánál az elzáró rész, melyet már egy hónapja kért, és amelynek köszönhetően az autók 

többé nem tudnak a térköves részre felmenni. Jelzi, hogy esztétikailag még kellene rajta 

javítani.  

Képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy az elmúlt év novemberi vagy decemberi testületi 

ülésén felajánlották a nem betöltött bizottsági tagok tervezett tiszteletdíját az énekkar és a 

zenekar vezetőjének. Úgy tudja, hogy ezt az összeget a mai napig nem kapták meg. Ebben az 

esetben csak néhány tízezer forintról van szó, mégsem lehetett megoldani, a Csepregi 

Sportegyesület esetében a több millió forintot viszont azonnal sikerült. Kérdezi, hogy mikor 

kaphatják meg ezt az összeget az egyesületi vezetők.  

Kérdezi továbbá, hogy hol tart a kastély ügye? Látja a közösségi médiában, hogy a 

városvezetők fényképezkednek a kínai tulajdonossal, holott egy éve még nem úgy tűnt, hogy 

ezt a helyzetet elfogadják. 

Hárominé Orbán Erika képviselő ezután kéri, hogy az Alsóváros és a Tilosgyep utca lakóinak 

megnyugtatására legyen valamilyen hiteles tájékoztatás a Répce híd felújítása miatti 

forgalomváltozásról, mert a városban mindenféle pletyka terjed. Mindezek mellett az 

intézmények tájékoztatása is fontos, hiszen az iskola tanulói és az óvodába járó gyerekek 

közül sokan jönnek Bük és Tormásliget irányából.  

A csepregi lakosság részére képviselő további tájékoztatást kér a Csepregi Sportegyesület 

támogatásáról. Úgy gondolja, hogy a döntés után nem történt meg a lakosság megfelelő 

tájékoztatása a támogatás összegéről és mikéntjéről. 

Hárominé Orbán Erika képviselő dr. Dénes József alpolgármester blogbejegyzésében 

megjelent két gondolatára szeretne reagálni még a hozzászólása végén. Képviselő idézi 

alpolgármester gondolatait: „Az általam távlatilag szükségesnek tartott alapvető újdonságok 

és reformok nélkül fog a költségvetés elfogadása megtörténni. Az utóbbiak a bevételek 

jelentős emelését is célozzák, hogy aztán nagyobbakat léphessünk előre.” 

Képviselő elmondja, hogy ő személy szerint nem ismeri ezeket a reformokat. A költségvetés 

tárgyalásakor a bizottsági ülésen rajtuk kívül nem jelent meg senki. Nem szeretné, ha a 

bizottsági tagok úgy lennének feltüntetve, hogy ismerik ezeket a reformokat, de nem tesznek 

érte semmit se. 

 

Horváth Zoltán polgármester válaszol a feltett kérdésekre. A Malomkerttel kapcsolatban 

elmondja, hogy esztétikailag azért lett ilyen az elzáró rész, mert a munkálatok során a friss 

betonba több autó is belehajtott, így kénytelenek voltak egy kicsit „látványosabbra” csinálni 

az elzárást, de hamarosan ez változni fog és korszerűbb lesz. 

A felajánlott tiszteletdíjjal kapcsolatban elmondja, hogy úgy emlékszik abban állapodtak meg, 

hogy a költségvetés elfogadása után teremtik meg ennek a jogi feltételeit.  

 

Hárominé Orbán Erika képviselő jelzi, hogy ez a pénz megvolt, a sportegyesületé viszont 

nem. 

 

Oláh Imre képviselő kérdezi, hogy megtörtént-e az egyesületi vezetők kiértesítése, mert erről 

is szó volt? 

 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző a kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a felajánlás 

teljesítésének nem voltak meg a jogi feltételei, de a mai testületi ülésen a képviselők 

dönthetnek a civil egyesületek támogatásáról szóló rendelet elfogadásáról, mely már 

lehetőséget adhat a támogatási szerződések megkötésére. A költségvetési és a civil 
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egyesületek támogatásáról szóló rendelet elfogadása megteremti a pénzügyi- és a jogi 

feltételeket. 

 

Horváth Zoltán polgármester válaszol Hárominé Orbán Erika képviselő kastéllyal 

kapcsolatos kérdésére is. Elmondja, hogy a tulajdonos tájékoztatása szerint a kivitelezési 

folyamatok hosszabbak lesznek, hiszen műemlék épületről van szó, több engedélyt kell 

beszerezni. A tulajdonossal abban egyeztek meg, hogy a város megad minden olyan 

segítséget, mely a park karbantartáshoz szükséges. Ha a tulajdonosnak igénye van a park 

gondozására, akkor a Városgazdálkodás ellenszolgáltatásért cserébe elvégzi a szükséges 

munkákat. A Répce híd miatti forgalomváltozással kapcsolatban elmondja, hogy már volt egy 

fórum a városházán első körben a helyi vállalkozások és helyi gazdák részére. Több lehetőség 

is felmerült az eltereléssel kapcsolatban, ezeket át kell gondolni. Folyamatos egyeztetések 

vannak a Magyar Közúttal, mert még ők sem tudnak mindent pontosan. A Csepregi 

Sportegyesület támogatásával kapcsolatban elmondja, hogy lehet egy közös közleményt 

kiadni, de a támogatás a költségvetési rendelet elfogadása után válik kommunikálhatóvá 

jogszerűen. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy Hárominé Orbán Erika képviselő elfogadja-e a 

választ a feltett kérdésekre? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő a választ elfogadja. 

  

Horváth Zoltán polgármester szavazásra tesz fel képviselő kérdésére adott polgármesteri 

válasz elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

25/2020. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja Hárominé Orbán Erika képviselő 

kérdésére adott polgármesteri választ. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

Horváth Zoltán polgármester átadja a szót dr. Dénes József alpolgármesternek. 

 

dr. Dénes József alpolgármester jelzi, hogy hivatalosan az alpolgármesterhez nem lehet 

kérdést intézni, de ennek ellenére válaszol rá. A reformterveinek részleteiről sokakkal beszélt, 

többek között Oláh Imre képviselővel is, de ezeket hivatalos formában csak akkor akarja 

előhozni, ha látja az elfogadásának esélyét. Addig nincs értelme kényes természetű 

adóügyekkel foglalkozni. Népszerű részeket könnyű meglépni, mint például az 

adócsökkentéseket, de más adótípust viszont szükségszerűen ki kell majd vetni. Ezeket nem 

szeretné előkészületlenül, hatásvizsgálatok nélkül javasolni senkinek egyelőre. Tudomásul 

vette, hogy az önkormányzat saját bevételei egyelőre a vártnál jelentősebbek lettek a tavalyi 
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évben, ezért az idei költségvetés kapcsán nem kell sürgetni semmit sem, nem kell 

előkészületlenül a helyi adórendszert alapjaiban megváltoztató döntéseket hozni. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő alpolgármester hozzászólására reagálva jelzi, hogy nem 

tudja mitől lettek nagyobbak a bevételek. 

Képviselő kérdezi, hogy a megszűnő büki TDM-mel kapcsolatban kaphatnak-e tájékoztatást, 

hiszen úgy tudja, hogy a büki önkormányzat már nem támogatja a szervezetet, viszont a 

csepregi költségvetésben szerepel a tervezett tagdíj.  

Végezetül szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a csepregi zeneiskola a jövőben 

Kőszeghez fog tartozni, és úgy gondolja, hogy ezzel a várost nagy veszteség és hátrány éri. 

Személy szerint tiltakozik emiatt a lépés miatt. 

 

Horváth Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy folyamatosan egyeztet a büki 

polgármesterrel. A TDM-mel a jövőben lesznek gondok, emiatt nem is engedi kifizetni a 

tagdíjat, ez a költségvetésben a jövőben módosításra kerül. A zeneiskola ügyében is 

megtörténtek az egyeztetések, beszélt Rozmán László tankerület igazgatóval is. Ő arról 

tájékoztatta polgármestert, hogy hivatalosan is meg fogja keresni a képviselő-testületet 

tájékoztatás jelleggel, hiszen ebbe az átszervezésbe az önkormányzatnak beleszólása nincs. Ő 

is sajnálja a kialakult helyzetet, de reméli, hogy nem fog problémákat okozni a helyi 

működésben. 

 

dr. Dénes József alpolgármester elmondja, hogy sok mindenben egyetért Hárominé Orbán 

Erika képviselővel. Úgy gondolja, hogy meg lehet találni a módját, hogy közösen 

dolgozzanak a város előrevitelén. Egyetért abban is, hogy javítani kell az információáramlást 

egymás között, a hivatal és a képviselő-testület között is. Ezért közösen tenni kell. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy Hárominé Orbán Erika képviselő elfogadja-e a 

választ a feltett kérdésekre? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő a választ elfogadja. 

  

Horváth Zoltán polgármester szavazásra tesz fel képviselő kérdésére adott polgármesteri 

válasz elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

26/2020. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja Hárominé Orbán Erika képviselő 

kérdésére adott polgármesteri választ. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 
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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: 

 

Február 3-án szabadságon voltam. 

Február 4-én Farkas Csabával a Szülőföld Egyesület elnökével egyeztettem a Csepregen 

működő Nőközpont további szolgáltatásgyújtásáról, amelyet követően Hódosi Gabriella 

csepregi lakost fogadtam lakossági problémájának ügyével. 

Február 5-én Horváth Róbert vállalkozóval egyeztettem a városgazda telephelyet illetően, 

valamint arról is tárgyaltunk, hogy a jelenlegi Csátép telephely a jövőben milyen funkciót 

kapna és szó volt az önkormányzatot érintő területvásárlásról is. Egyeztettem Bolfán Csaba 

Utiro Leader elnökkel a Leader pályázatok tekintetében arról, hogy a civil szervezetek milyen 

mértékű támogatásra lehetnek jogosultak. A Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai 

Szakközépiskola és Kollégium igazgatójával Dorner Kornéllal egyeztettem a szoros 

együttműködés jegyében. A nap végén civil fórumot tartottunk, amelyen nagy örömömre 

közel 30-an vettek részt, s itt az új civil rendeletalkotás során felmerült esetleges kérdésekre 

kaphattak választ a civil szervezeti vezetők. 

Február 7-én Varga László csepregi lakost fogadtam, aki szintén lakossági problémákkal és 

jobbító szándékú észrevételekkel fordult hozzám. 

Február 10-én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk. Ezt követően Bükön voltam, 

annak a 44 db orvosi eszköznek az ünnepélyes átadóján, amelyeket a Répcementi 

Önkormányzati Társulás az elnyert 2.998.846,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból 

vásárolt. 

Február 11-én a Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás társulási ülését tartottuk 

meg. 

Február 12-én Ziembicki Erzsébet intézményvezetővel, dr. Balogh László jegyzővel, Nagy 

András kivitelezővel, valamint dr. Tarsoly Ádám kollégámmal helyszínbejárást tartottunk a 

Rumi Ház felújítása kapcsán, amelyet követően az idei évi nagy rendezvényekről egyeztettem 

rendezvényszervezőkkel. 

Február 13-án a Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás és a Répcementi 

Önkormányzati Társulás ülésein vettem részt. 

Február 17-én háromoldalú nyilvános fórumot tartottunk a hivatal dísztermében, ahol a 

Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., valamint meghívott 

helyi érdekeltségű vállalkozók egyeztettek a közelgő út- és hídfelújítással kapcsolatban. Ezt 

követően a Magyar Államkincstárban megtartott pályázati fórumon vettem részt Szelestey 

László pályázati referens kollégámmal, ahol a TOP projektekről tájékozódhattunk bővebben. 

Délután a VasiVíz Zrt. felügyelő bizottsági ülésén vettem részt. 

Tájékoztatásul jegyzem meg, hogy február 18-án a Magyar Államkincstár záróellenőrzést 

tartott a „Kerékpár forgalmi út létesítmény kialakítása” elnevezésű projekt vonatkozásában.  
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E napon városunk két lakosát is 90. életévének betöltése alkalmából köszönthettem. 

Antalovics Józsefnének és Lujber Ferencnének ezúton is hosszú, boldog és nyugalmas éveket 

kívánok! 

Tájékoztatásul jegyzem meg, hogy február 19-én a Magyar Államkincstár záróellenőrzést 

tartott a „Csepreg Zöld szíve megújítása-malomkert revitalizációja” elnevezésű projekt 

vonatkozásában. 

E napon állampolgársági eskületételre is sor került. Berényi Anna Máriának adhattam át a 

magyar állampolgársággal járó okmányokat, akinek ezúton is gratulálok. 

Délben az Alanex Kft. képviselőjével tárgyaltam arról, hogy milyen lehetőségeink, 

elképzeléseink vannak a rendezvényeinkkel kapcsolatban. Ezt követően Bárdics Mátyás 

vállalkozóval egyeztettem a gyermekszállítással kapcsolatban. 

Február 20-án dr. Kondora Bálint a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke fogadott a Megyeházán, 

ahol a jövőbeni pályázati lehetőségekről egyeztettünk. Örömmel fogadtam alelnök úr hozzám 

és Csepreghez való pozitív hozzáállását. Ezt követően Prátpál Ferenc ÖMT százados keresett 

fel irodában, ahol tartalékos toborzás kérdéseiről esett szó. Délután a Területi Gondozási 

Központban a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében voltam esetkonferencián.  

Február 21-én ismételten helyszínbejárást tartottunk a Rumi háznál, majd dr. Balogh László 

és feleségének, Balogh-Szabó Adriennek a hivatali köszöntésén vettem részt, akiknek ezúton 

is gratulálok, hiszen azóta már meg is született második gyermekük. 

Február 22-én szombaton Csepreg Város Fúvószenekarának hagyományos farsangi 

koncertjén és bálján vettem részt, amely a korábbi évekhez hasonlóan idén is nagy sikert 

aratott. 

Február 24-én a Kőszegi Járás Helyi Védelmi Bizottság ülésén vettem részt, majd Kelemen 

Krisztián a KELEMEN Consulting Group Kft. értékesítési igazgatója és az Allianz biztosító 

képviselője keresett fel, hogy a város felelősségi- és vagyonbiztosításairól tárgyaljunk. 

Továbbá e napon került sor a munkahelyi orvosi vizsgálatra is.  

Február 25-én Bükfürdőn egyeztettünk a III. Bükfürdő-Csepreg Félmaratonnal kapcsolatban. 

Az értekezleten részt vett Boros László Attila a Büki Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója, 

Bencsik Géza a Csepreg Közbiztonságért Polgárőr és Bajtársi Egyesület elnöke, Lőrincz 

Attila rendőr alezredes, őrsparancsnok, dr. Szabó András László Bük aljegyzője és Tóth 

Tamás a Büki Művelődési és Sportközpont Könyvtár intézményvezetője, akikkel a 

rendezvény nyomvonalát, biztosítását beszéltük meg.  

Ezt követően részt vettem városunk óvodai farsangján, ahol a gyermekek és az intézmény 

munkatársai egyaránt kis műsorokat előadva ünnepeltek.  

Délután Bozzay Balázzsal a BFH Európa pályázatíró cég vezetőjével egyeztettem a jelenleg 

futó pályázatainkról. 

Február 26-án Rozmán Lászlóval a Sárvári Tankerület Igazgatójával egyeztettem a zeneiskola 

intézményében bekövetkező változásokról, majd Szele Tamás Csepreg Város 

Fúvószenekarának elnökével tárgyaltam az idei évet érintő közös rendezvényeinkről.  

Február 28-án alpolgármester úrral Balogh Jánosné dr. Horváth Terézia nyugalmazott 

muzeológust fogadtuk, aki az Eperjessy hagyaték ügyében kereste meg városunkat. 

Ezt követően részt vettem a Dr. Csepregi Horváth János Emléknapon, amelyen iskolánk 

névadójára emlékezve gyújtottunk mécsest.  

 

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 polgármesteri beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

27/2020. (02.27.) 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. Herczeg Krisztina aljegyzőnek a lejárt 

határidejű határozatok teljesítéséről, és az átadott hatáskörben hozott döntésekről szóló 

beszámoló ismertetésére. 

 

Dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. Egyéb kiegészítést nem kíván tenni. 

 

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 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: 

 

28/2020. (02.27.) 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 

Költségvetési évet követő három év várható bevételei és adósságot keletkeztető 

ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 
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Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. Egyéb kiegészítést nem kíván tenni. 

 

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

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták és elfogadásra 

javasolják. 

 

Horváth Gábor bizottsági elnök szintén elfogadásra javasolja a stabilitási határozat 

elfogadását. 

 

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 stabilitási határozat elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

29/2020. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) 

pontja alapján kiadott 353/2011.(12.30.) Kormányrendelet szerinti a költségvetési évet követő 

három év önkormányzati saját bevétel várható bevételeinek összegét az alábbiakban állapítja 

meg:  

  

2020. év  196 235 464 Ft  

 2021. év  171 585 500 Ft 

 2022. év 171 800 000 Ft  

            2023. év          171 800 000 Ft 

 

Az adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek: Ft- 

ban 

                                                       2020.           2021.               2022.              2023. 

Futamidő kezdete               

 

  

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

 

3. napirend 

Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása  
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Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

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

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták és összehasonlították a 

korábban tárgyalt első olvasattal. Figyelték a változásokat, mint például az ingatlan 

értékesítésből származó tervezett bevételeket, bár ezeket az összegeket túl magasnak találták. 

Beszéltek még a TDM tagdíjról, a VasiVíz beruházásról, illetve a sportegyesület 

támogatásáról. Összességében elfogadásra javasolják a költségvetést, de most a polgármesteri 

beszámoló után kereste a CSÁTÉP telephely megvásárlására szánt összeget a tervezetben 

eredménytelenül. 

 

Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja képviselőt, hogy félreértette a beszámolóban 

elhangzottakat. Arról egyeztettek csak a tulajdonossal, hogy minimális zöldfelület 

karbantartást végez a Városgazdálkodás a telephelyen. Horváth Gábor bizottsági elnökkel is 

beszéltek róla, hogy a jövőben el lehet gondolkodni egy új városgazdálkodási telephely 

kialakításán, amire a CSÁTÉP telephely akár meg is felelne.  

Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a mai nap érkezett az információ, hogy 

a közfoglalkoztatásnál már 15% helyett 20% az önerő, amit biztosítani kell. Ez ugyan 

befolyásolja a költségvetést, de nem nagy mértékben. 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök jelzi, hogy a sportegyesület támogatása miatt 

tartózkodni fog a költségvetésről való szavazáskor. Kérdezi, hogy nem lehet-e 

különválasztani, külön feltüntetni a költségvetésben? 

 

Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a támogatás egyik része a 

támogatási részen, a másik pedig üzemeltetési szerződésként a dologi kiadásoknál jelenik 

meg. A dologi kiadásokban ezt az összeget nem lehet külön soron feltüntetni. 

 

Horváth Gábor bizottsági elnök elmondja, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági 

Bizottság is tárgyalta a költségvetést és elfogadásra javasolják, de kérdezi, hogy a 

költségvetésben található beruházások esetében, ha árváltozás van, akkor azt lehet-e követni.  

 

Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy erre volt korábban is lehetőség, 

hiszen egy évben akár több alkalommal is lehet a költségvetést módosítani, ha szükséges. 

 

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 Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének elfogadását. 

 

 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 5 igen és 2 tartózkodó szavazattal – a következő rendeletet alkotta meg: 
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Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 

3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 

 

 

4. napirend 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 

szóló 1/2015. (II. 27.) számú rendeletének módosítása 

 

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

jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. Kiegészítésként elmondja, hogy eddig nagyon 

alacsonyan voltak tartva a térítési díjak,  a jelenlegi módosítás mérsékelt emelést jelent. 

 

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

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottsági ülésen egyeztettek a 

Területi Gondozási Központ intézményvezetőjével is. Nem nagy összegekről van szó. A 

bizottság elfogadásra javasolta a rendelet módosítást. 

 

Horváth Gábor bizottsági elnök elmondja, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági 

Bizottság is tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolják a rendelet módosítást. 

 

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 egyes szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet módosítását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 

szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

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

 

 

 

 

5. napirend 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 

14/2005. (X. 28.) számú rendeletének módosítása 
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Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. Kiegészítésként elmondja, hogy 3 éve nem volt 

emelés a térítési díjakban. Az árak drágulása miatt szükséges az emelés. 

 

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

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták a rendeletmódosítást és 

elfogadásra javasolják. 

 

Horváth Gábor bizottsági elnök elmondja, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági 

Bizottság is tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolják a rendelet módosítást. 

 

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 a gyermekek védelméről szóló 

önkormányzati rendelet módosításának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2020. (II.28.) Önkormányzati rendelete 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a gyermekek védelméről szóló 

14/2005.(X.28.) rendelet módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi. 

 

6. napirend 

A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
 

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

jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi. 

 

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

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták a napirendi pontot. A 

megrendezésre került civil fórum után látható, hogy több helyen is változott a rendelet 

tervezet. A támogatható célok körébe bekerült a tűz- és katasztrófavédelem-, valamint a 

turizmus támogatásának lehetősége is. A bizottság javasolja, hogy a pályázati eljárás 

mellőzésével, egyedi döntés alapján nyújtott pénzbeli támogatás évente adható támogatási 

összege maximalizálásra kerüljön.  
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Horváth Gábor bizottsági elnök elmondja, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági 

Bizottság is tárgyalta a napirendet és javasolják a rendelet megalkotását azzal a módosítással, 

hogy az évente adható támogatás összegét 200.000,- Ft-ban maximalizálják. 

 

Horváth Zoltán polgármester egyetért a javaslattal. 

 

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 a rendelet megalkotását azzal a 

kiegészítéssel, hogy a pályázati eljárás mellőzésével, egyedi döntés alapján nyújtott pénzbeli 

támogatás évente adható támogatási összege 200.000,- Ft. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

6/2020. (II.28.) Önkormányzati rendelete  

a civil szervezetek támogatási rendjéről 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi. 

 

 

Kótai József képviselő 17:04 perckor elhagyta a tárgyalótermet. 

 

Horváth Zoltán polgármester megállapítja a határozatképességet. 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 

 

7. napirend 

Döntés a kerékpáros pihenőhely kialakítására irányuló beszerzés megindításával 

kapcsolatban a TOP-1.2.1-16 kódszámú turisztikai projekt kapcsán 

 

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

jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi. Kiegészítést nem kíván tenni.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták a napirendi pontot és 

elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.  

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 
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Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a kerékpáros pihenőhely kialakítására 

irányuló beszerzés megindítását. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

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

 

30/2020. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-16 Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázattal kapcsolatban 

a következő három céget kéri fel ajánlattételre, az ajánlattételi dokumentáció 

kiküldésével: 

- Katona- Holz Kft. 

- Kántor Márk ev. 

- Maschgán Péter 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a beérkezett árajánlatok alapján, az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint, a 

legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval kösse meg az ajánlattételi dokumentáció 

részét képező vállalkozási szerződést. 

 

Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester  

Dr. Balogh László jegyző 

Szelestey László pályázati referens  

 

Határidő: azonnal 

 

8. napirend 

Döntés városmakett beszerzés megindításával kapcsolatban a TOP-1.2.1-16 kódszámú 

turisztikai projekt kapcsán 

 

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? 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták a napirendi pontot. 

Szelestey László pályázati referenstől a szükséges tájékoztatást megkapták, a határozati 

javaslatot elfogadásra javasolják. 

 

Horváth Gábor bizottsági elnök elmondja, hogy ők is tárgyalták a beszerzés megindítását, 

várják a látványterveket, amelyek alapján majd kiválasztják az ár-érték alapján 

legkedvezőbbet. 

 

Horváth Zoltán polgármester átadja a szót dr. Dénes József alpolgármesternek, aki a 

napirendi ponthoz kapcsolódó, a héten érkezett módosító indítványát visszavonta. 

 

dr. Dénes József alpolgármester elmondja, hogy a délelőtt folyamán egyeztetett 

polgármesterrel és Szelestey Lászlóval a napirendről. Számára kérdés volt, hogy mi lesz a 
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beszerzés tartalma, hogyan fog kinézni a városmakett, de ezekre kielégítő választ kapott. Kéri, 

hogy a jegyzőkönyvbe rögzítésre kerüljön az, hogy a legkedvezőbb árajánlat fogalmát ő úgy 

érti, hogy a produktumnak a tartalma és a minősége is megfeleljen. Egyetért Horváth Gábor 

képviselővel abban, hogy a beérkezett ajánlatokat a testület elé kell hozni. Kéri, hogy a 

határozati javaslatot egészítsék ki egy negyedik ajánlattevővel is. (Szekér György, 1119 

Budapest, Fehérvári u. 69.) A vállalkozó nemzetközi szintű munkákat végez. 

 

Oláh Imre képviselő jelzi, hogy akárhány ajánlatot kérnek be, van egy összeg, amit nem 

léphetnek túl, mert ha igen, akkor azt az önkormányzat saját költségvetésből fizeti. 

 

dr. Dénes József alpolgármester egyetért képviselővel, hiszen erre a beruházásra Szelestey 

László szerint 2,5 millió Ft áll rendelkezésre. Úgy gondolja, hogy ez érinteni fogja Bük várost 

is, mivel ez egy közös turisztikai pályázat. Elmondja még, hogy a városmakett tervezésére 

nem áll rendelkezésre forrás, csak a megvalósításra, ezért is fontos, hogy a legjobb megoldást 

válasszák majd. 

 

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 a módosított határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

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

 

31/2020. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-16 Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázattal kapcsolatban 

a következő három céget kéri fel ajánlattételre, az ajánlattételi dokumentáció 

kiküldésével: 

- Laokon Alkotóközösség Bt. (Hegyfalu, Vízimalom) 

- Víztükör Debrecen Kft. (Debrecen) 

- Scenográfia Kft. (Zalaegerszeg) 

- Szekér György ev. 1119 Budapest Fehérvári u. 69. 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ajánlatok 

beérkezése után az elkészült előzetes látványterveket, jóváhagyás céljából, a soron 

következő képviselő-testületi ülésen véleményezi. 

 

Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester  

Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

Szelestey László pályázati referens  

 

Határidő: azonnal 

 

 

9. napirend 
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Döntés eszközbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatban az Alpannonia Plusz 

(ATHU020) projekt kapcsán 

 

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

jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták a napirendi pontot és 

elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.  

 

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 a határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

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

 

32/2020. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ATHU020 Alpannonia plusz 

című pályázattal kapcsolatban a következő három céget kéri fel ajánlattételre, az 

ajánlattételi dokumentáció kiküldésével: 

- Horváth Miklós ev. 9700 Szombathely Szőlős u. 35. 

- Wéberker Kft. 9789 Sé Hétvezér u. 8. 

- Ládamanufaktúra Bt. 9735 Csepreg Csokonai u. 35. 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a beérkezett árajánlatok alapján, az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint, a 

legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval kösse meg az ajánlattételi dokumentáció 

részét képező vállalkozási szerződést. 

 

Felelős: 

Horváth Zoltán polgármester  

Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

Szelestey László pályázati referens  

 

Határidő: azonnal 

  

 

 

 

 

 

 

10. napirend 
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Döntés rendezvényszervezési feladatok beszerzése kapcsán az Alpannonia Plusz 

(ATHU020) projekt kapcsán 

 

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

jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták a napirendi pontot és 

elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy elég sok a program a májusi hónapban, és 

figyelembe kell venni a környező települések programjait is. Lehet a programok időpontján 

változtatni, hiszen az iskolákban is ekkor vannak a ballagások, de nincs sok lehetőség. A 

projekt lezárás időpontja is meghatározó, ami 2020. június 30. 

 

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 a határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

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

 

33/2020. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ATHU020 Alpannonia plusz 

című pályázattal kapcsolatban a következő három céget kéri fel ajánlattételre, az 

ajánlattételi dokumentáció kiküldésével: 

- Első Vasi Éléstár NP Kft. 

- Promen Kft. 

- BFH Európa Kft. 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a beérkezett árajánlatok alapján, az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint, a 

legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval kösse meg az ajánlattételi dokumentáció 

részét képező vállalkozási szerződést. 

 

Felelős: 

Horváth Zoltán polgármester  

Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

Szelestey László pályázati referens  

 

Határidő: azonnal 

 

11. napirend 
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Tájékoztatás és döntés GFT alapján elvégzendő viziközmű rekonstrukciós beruházás 

műszaki tartalmának változásáról 

 

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

jegyzőkönyv 15. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták a napirendi pontot és ez 

az előterjesztés okozta náluk a legtöbb dilemmát. A problémát mindenképpen meg kell 

oldani, hiszen ha aszfaltozásra kerül sor, nem lenne szerencsés és gazdaságos rövid időn belül 

felbontani az úttestet, mert alatta a vízvezetékkel probléma van. Az ’A’ határozati javaslatban 

lévő megoldás hátránya az, hogy 7 – 8 évben keresztül minden egyéb vízvezeték problémát 

saját költségvetésből kell megoldani. Éppen ezért úgy gondolták, hogy javasolják a 

testületnek, hogy az önkormányzat a ciklus végéig minden évben különítsen el egy bizonyos 

összeget a költségvetésben, melyet szükség esetén fel tudnak használni közmű karbantartásra. 

  

Horváth Zoltán polgármester egyetért a javaslattal, de elmondja, hogy már most hátrányban 

van az önkormányzat a VasiVíz Zrt tájékoztatása szerint, mivel az idei évben rendelkezésre 

álló forrás már elköltésre került oly módon, hogy a szennyvíztisztító üzemnél lévő rossz 

tartályoknak a cseréje is ennek az összegnek a terhére fog megvalósulni. Figyelembe kell 

venni azt is, hogy a GFT-be be van építve több beruházás is, mint például a Visi utca, vagy a 

Kőszegi utca, de azt is tudja mindenki, hogy nagyon rossz állapotban vannak a bekötések is, 

melyeket cserélni szükséges. Mivel polgármester Felügyelőbizottsági tag, ezért látta a 

VasiVíz Zrt költségvetését, amiben látszanak a megszorítások, de úgy gondolja, hogy van 

lehetősége egy megfelelő egyezség kialakítására a vezérigazgatóval az ’A’ határozati 

javaslattal. 

 

Oláh Imre képviselő megerősíti polgármester szavait, hogy a vezetékek és a bekötések rossz 

állapotban vannak, főleg a Rákóczi és a Petőfi utcában. Jelzi azonban, hogy 12 utca teljesen 

felújításra került, így ott kevésbé várható probléma.  

 

Horváth Zoltán polgármester javasolja, hogy minimum 2 millió forintot különítsenek el 

évente a költségvetésben.  

 

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 a határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 
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1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csepreg Város Önkormányzat a 

Csepreg Rákóczi, Petőfi és Kőszegi utcák, valamint Széchenyi tér ivóvízhálózat 

rekonstrukciós munkai során felmerült többlet műszaki tartalom elvégzéséhez 

szükséges 12 963 000 Ft + 27% ÁFA = 16 463 010 Ft a V019 Csepreg ivóvízellátási 

rendszeren keletkezett használati díj terhére kívánja biztosítani. 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy minden évben az 

önkormányzati ciklus végéig, minimum 2 millió forintot elkülönít az éves 

költségvetésben a víziközmű rekonstrukciós munkálatok összegének fedezetére. 

3. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

egyeztesse a Vasivíz Zrt-vel a használati díj megelőlegezésére vonatkozó 

megállapodás lehetőségét. 

4. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző megbízásából: Vigh Ádám településfejlesztési referens 

 

Határidő: azonnal 

 

 

12. napirend 

Csepreg Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre történő 

kijelölése 

 

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

jegyzőkönyv 16. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták a napirendi pontot és 

elfogadásra javasolták a határozati javaslatot. Kiegészítésként elmondja, hogy az Attila utca 

végén lévő terület értékbecslésének összegét, ami 11 millió forint tartották magasnak, de 

egyelőre most csak arról kell dönteni, hogy az érintett területeket a törzsvagyonból a 

forgalomképes vagyonba kell átsorolni.  

 

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 ingatlanok értékesítésre való 

kijelölését. 

 

 

 

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

 

35/2020. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy a 

következő Képviselő- testületi ülésre terjessze elő 10/2012. (III. 29.) számú 

önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést, melyben az 

értékesíteni tervezett ingatlanokat a forgalomképes vagyonelemek közé sorolja. 

2. Felhatalmazza, hogy az átsoroláshoz szükséges dokumentumokat az érintett 

szervezetektől beszerezze. 

3. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett vélemények és 

nyilatkozatok alapján az ingatlanok értékesítésre történő kijelölését a következő ülésen 

határozza meg. 

 

Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

Vigh Ádám településfejlesztési referens 

 

Határidő: azonnal 

 

 

13. napirend 

Vas Megye Területrendezési Terv módosításának véleményezése 

 

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

jegyzőkönyv 17. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták a napirendi pontot és a 

bizottság úgy gondolja, hogy Csepregnek a csomópont kialakítása az érdeke. 

 

Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy ez turisztikailag és gazdaságilag is hasznos lehet a 

városnak és a környéknek. 

 

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 a területrendezési terv módosításának 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 
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1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vas Megyei Területrendezési 

Terv módosítása ellen kifogást nem emel, az eljárás további szakaszában részt kíván 

venni. 

2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő- testületének 88/2015. (02.26) számú 

határozattal jóváhagyott Településfejlesztési Koncepció és Tervezési Programjában, 

valamint a 89/2015. (02.26) (egységes szerkezetben a 211/2017. (09.29.) számú 

módosító határozattal) számú határozattal jóváhagyott Integrált Településfejlesztési 

Stratégiában foglaltak szerint jelzi a megyei rendezési terv készíttetője és kezelője felé 

a tervezett gyorsforgalmi „M9-es” út tekintetében hogy a tervezett gyorsforgalmú út 

OTrTben jelölt vonalát módosítsa, jelöljön ki rajta Csepregnél csomópontot, ehhez 

módosítsa a megközelítést biztosító mellékúti hálózatot, és annak elemeit – hídjait – is 

sorolják a térségi jelentőségűek közé. 

 

Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

Vigh Ádám településfejlesztési referens 

 

Határidő: azonnal 

 

 

14. napirend 

A Területi Gondozási Központ Házirendjének felülvizsgálata 

 

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

jegyzőkönyv 18. számú mellékletét képezi.  

 

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

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták a napirendi pontot és 

elfogadásra javasolták a módosítást. Kiegészítésként elmondja, hogy intézményvezető 

elmondta, hogy miért fontos a házirend folyamatos változtatása. A mindennapi gyakorlatot 

követi le, ahhoz igazodik. Elfogadásra javasolják. 

 

Horváth Gábor bizottsági elnök elmondja, hogy ők is tárgyalták a házirend módosítását és 

elfogadásra javasolják. 

 

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 a Területi Gondozási Központ 

házirendjének módosítását. 
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A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

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

 

37/2020. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat képviselő – 

testülete úgy határozott, hogy Csepreg Város 

Területi Gondozási Központjának aktualizált 

Házirendjét jóváhagyja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester – közlésre 

 Intézményvezető- végrehajtásra 

 

Határidő: azonnali – közlésre 

 

 

 

15. napirend 

Döntés Csepreg Város Önkormányzata által adományozható kitüntető címek és díjak 

adományozására való felhívásról 

 

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

jegyzőkönyv 19. számú mellékletét képezi.  

 

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

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy pontatlan volt az előterjesztés, 

mivel kevesebb kategória volt feltüntetve benne, mint ami a rendeletben szerepel, de ez azóta 

javításra került. A felhívás szövegét elfogadják. 

 

Horváth Gábor bizottsági elnök elmondja, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági 

Bizottság javasolja a felhívás közzétételét. 

 

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 a felhívás közzétételét. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 
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38/2020. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 10/2018. (V. 29.) számú 

önkormányzati rendelete alapján a kitüntető 

címek és díjak adományozásáról szóló felhívást a 

város tájékoztatására a helyben szokásos módon 

közzéteszi. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: 2020. március 1. 

 

 

16. napirend 

Polgármester 2020. évi szabadságtervének jóváhagyása 

 

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

jegyzőkönyv 20. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták és elfogadásra 

javasolják a határozati javaslatot.  

 

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 polgármester szabadságtervének 

jóváhagyását. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

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

 

39/2020. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Zoltán polgármester 2020. évi 

szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

 

Előző évi szabadság terhére:  

Március 04. 1 nap 

2020-as évi szabadságok:  

Április 06-09. 4 nap (4) 

Június 08-12. 5 nap (9) 

Június 15-19. 5 nap (14) 
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Július 20-24. 5 nap (19) 

Július 27-31. 5 nap (24) 

Augusztus 24-29. 6 nap (30) 

Október 26-29. 4 nap (34) 

December 12. 1 nap (35) 

December 28-31. 4 nap (39) 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

17. napirend 

Széchenyi tér 16. szám alatti önkormányzati bérlakásra beérkezett pályázati kérelmek   

elbírálása  

 

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

jegyzőkönyv 21. számú mellékletét képezi.  

 

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

 

Horváth Gábor bizottsági elnök elmondja, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági 

Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A pályázatra egy érvényes ajánlat érkezett. A bizottság 2 

évre javasolja a szerződés megkötését a pályázóval a már emelt díjak szerint.  

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolják a határozati javaslatot. 

 

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 a szerződés megkötését a nyertes 

pályázóval. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

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

 

40/2020. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 9735 Csepreg, Széchenyi 

tér 16. szám alatti önkormányzati tulajdonban 

lévő 55 m2 alapterületű, komfort nélküli, szociális 

körülmények alapján kiutalható bérlakást Vörös 

Éva kérelmező részére 2 évre bérbe adja.  

Felhatalmazza Horváth Zoltán polgármestert a 

szerződés aláírására. 
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Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

18_1. napirend 

Döntés a Széchenyi tér 26. számú önkormányzati tulajdonú ingatlan nyílászáró 

cseréjéhez kapcsolódó kifizetetlen számla kiegyenlítéséről 

 

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

jegyzőkönyv 22. számú mellékletét képezi.  

 

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

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot. Kiegészítésként elmondja, hogy ez egy 2015. évben 

elvégzett munka, ami nem valósult meg tökéletesen, több hiányosság is volt. A bizottság arra 

a döntésre jutott, hogy javasolják a vállalkozónak az anyagköltség kifizetését, valamint a 

munkadíjnak a felét, bár úgy gondolják az is sok. 

 

Horváth Zoltán polgármester egyetért az elmondottakkal. Kiegészítésként elmondja, hogy a 

beépítés nem volt tökéletes, többször kellett visszahívni a vállalkozót javítani. Folyamatos 

levelezés ment a vezetés és a vállalkozó között. A vállalkozó többször akadályoztatva volt, a 

polgármester nem jelent meg az átadón, vagy a lakók nem engedték be. Jelenlegi 

polgármester egyeztetéseket folytatott a vállalkozóval és arra jutottak, hogy az anyagköltséget 

és a munkadíj felét fizetik ki. Ez az összeg évek óta bent van a költségvetésben, de eddig nem 

történt meg a kifizetés. Most egy kompromisszumos megoldásra jutottak. 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy tudja, hogy a helyzetet meg kell 

oldani, de nem szabad elfelejteni, hogy a vállalkozó is hibás volt ebben a helyzetben. 

 

Horváth Gábor bizottsági elnök elmondja, hogy a vállalkozó által elkövetett hibák utána 

még az Esély Otthon kialakításakor is problémát jelentettek. 

 

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 a számla kiegyenlítését. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

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

testülete úgy határozott, hogy a Global Access 

Kft részére a DQ3SA 6148877 számlából az 

anyaköltséget teljes egészében (748.728,- Ft-ot), 

a munkadíjnak a felét (515.874,- Ft) összegben 

fizeti ki. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző- végrehajtásra 

 

Határidő: azonnali  

 

18_2. napirend 

TGK intézményvezetői kinevezés módosítás 
 

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

jegyzőkönyv 23. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták és elfogadásra 

javasolják a határozati javaslatot.  

 

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 a Területi Gondozási Központ 

intézményvezetője kinevezésének módosítását. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 
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Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Zétényi Irén - a Területi Gondozási 

Központ magasabb vezetői feladatait ellátó - közalkalmazotti kinevezését 2020. január 1. 

napjától módosítja. 

 

Havi illetményét a következők szerint állapítja meg: 

o alapilletmény: J/10 besorolás 248.359,- Ft  

o szociális ágazati összevont pótlék: 121.130,- Ft 

o munkahelyi pótlék: 24.000,- Ft  

o magasabb vezetői pótlék 50.000,- Ft 

o munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: 50.000,- Ft 

   összesen: 493.489,- Ft. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kinevezés módosításáról szóló okirat 

elkészítéséről gondoskodjék.  

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

19. napirend 

Ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatása 

 

A napirend tárgyalása a zárt ülés jegyzőkönyvében folytatódik tovább. 

 

Horváth Zoltán polgármester kihirdeti a zárt ülésen hozott nyilvános határozatot. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 
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Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Illés- Balázs és Illés-Tóth Nikolett Csepreg, Ady 

utca 6/A szám alatti lakosok kérelmét támogatja. 

A kérelmezők részére az ifjú házasok első 

lakáshoz jutásának támogatását odaítéli 200.000, 

- Ft összegben. 

 

Felelős: 

Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző a végrehajtásért 

 

Határidő: azonnal (közlésre) 

 

 

Horváth Zoltán polgármester az ülés végén megköszöni Bakos Erzsébet pénzügyi 

osztályvezetőnek a költségvetés összeállításában végzett munkáját. 

 

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

képviselő-testület nyílt ülését 17:54 – kor berekesztette. 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

 

Horváth Zoltán                    dr. Balogh László 

   polgármester                  jegyző 

 

Oláh Imre 

képviselő 

jegyzőkönyv hitelesítő 


