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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 4-én, 7:30 

órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme 

 

Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester, Horváth Gábor alpolgármester, dr. Dénes 

József, Domnánics Alajos, Hárominé Orbán Erika, Kótai József képviselők /6 fő/ 

 

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

aljegyző, Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető 

          

Meghívott vendégek: - 

 

Lakosság részéről: 3 fő 

 

Jegyzőkönyvvezető: Guzmits-Balogh Lívia titkársági ügyintéző 

 

Horváth Zoltán polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait. 

 

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 Kótai József képviselő személyében a 

jegyzőkönyv hitelesítőjére. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

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

 

     125/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének 

Kótai József képviselőt elfogadta. 

 

Horváth Zoltán polgármester a kiküldött meghívó szerint szavazásra teszi fel a napirend 

elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy az Egyebek napirendi pontban tárgyalni kívánja a 

„Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése” című előterjesztést. 

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a módosított napirendi pontok 

elfogadását. 
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A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

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

 

126/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat 
 

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

napirendjét elfogadta. 

 

1. Vasivíz Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába való delegálás 

 

2. A helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 

19/2003. (X.16.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

3. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott állandó 

Bizottságok tagjainak újraválasztása 

 

4. Egyebek 

Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e kérdést feltenni, 

interpellációt intézni, vagy bejelentést tenni? 

 

dr. Dénes József képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől.  

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót, dr. Dénes József képviselőnek. 

 

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy a rendkívül korai kezdés miatt ma nem szeretne 

napirend előtti felszólalást tenni, illetve a kérdéseire adott válaszokra is reagálni. Kifogásolja 

a testületi ülés korai kezdési időpontját, mivel úgy gondolja, hogy ez így a lakosság részére 

nem elfogadható. Folyamatosan fennálló probléma, hogy a lakosság érdemben nem értesül az 

önkormányzati döntésekről. Véleménye szerint élő facebook közvetítést kellene biztosítani, 

melyre úgy gondolja adottak a technika feltételek. 

 

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

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. napirend 

Vasivíz Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába való delegálás 

 

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

jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. Kiegészítésként elmondja, hogy azért kellett a 

rendkívüli ülést megtartani a mai napon, mert jelen pillanatban a VasiVíz Zrt. működése nem 

biztosított megfelelően. A vezérigazgatót visszahívták, Celldömölk polgármestere pedig 

kezdeményezte az Alapszabály módosítást. Celldömölk is szeretne részt venni a VasiVíz Zrt. 

működésében. Ennek kapcsán polgármester több egyeztetésen vett részt Szombathely 

polgármesterével. Várhatóan egy-két hónapon belül változni fognak a delegálási szabályok, 
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így előreláthatóan az Alapszabály-módosítással egyidejűleg ismételten tárgyalni szükséges a 

delegálás kérdésében, de már az új elvek szerint, melyek még kidolgozás alatt vannak. 

Jelenleg még a régi delegálási szabályok vannak érvényben, ezért kéri a Képviselő-testületet, 

hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek, annak érdekében, hogy a Vasivíz Zrt. 

döntéshozó testületei akadálytalanul meghozhassák a társaság működéséhez szükséges 

alapvető döntéseket, továbbá annak érdekében is, hogy Csepreg város érdekei is megfelelő 

módon képviselve legyenek.   

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy minden egyes pozícióba polgármester van delegálva. 

Úgy gondolja ez nem célszerű, a túlzott személyi koncentrációt csökkenteni kellene. A 

Felügyelőbizottságba alkalmasnak találná Domnánics Alajos, vagy Kótai József képviselőket. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a VasiVíz Zrt-be történő delegálást. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 4 igen és 2 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

127/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt. Alapszabálya alapján 

annak Felügyelőbizottságába Kőszeg Város Önkormányzatával közösen, 2025. május 30. 

napjáig Horváth Zoltánt, Csepreg Város polgármesterét delegálja és javasolja 

felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását. 

2. Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt. Alapszabálya alapján 

annak Igazgatóságába Kőszeg Város Önkormányzatával közösen, 2025. május 30. napjáig 

Huber Lászlót Kőszeg, Kőszegfalvi u. 13. alatti lakost delegálja és javasolja igazgatósági 

tagként történő megválasztását. 

 

Felelős: 

Horváth Zoltán – polgármester 

dr. Balogh László jegyző a Vasivíz Zrt. tájékoztatására 

 

Határidő: azonnal 

 

 

2. napirend 

A helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2003. 

(X.16.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

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

László jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére, mely a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét 

képezi. 
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dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy az előterjesztés jól összefoglalja azt, hogy miért 

szükséges a módosítást elvégezni, kiegészítésként csak annyit tesz hozzá, hogy mivel egy régi 

rendeletről van szó, néhány helyen aktualizálni kell a rendelkezéseket. 

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy egyrészt továbbra sem ért egyet a jelenlegi bizottsági 

szerkezettel, mert szerinte több városi polgárt kellene bevonni a döntési folyamatokban, 

másrészt azzal sem ért egyet, hogy a bizottságok kültagjai tiszteletdíj nélkül végezzék a 

munkájukat. Úgy gondolja helytelen megkülönböztetni a bizottságok kültagjait a 

képviselőktől. A rendeletmódosítást nem fogja támogatni.  

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a rendelet módosítását. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 5 igen és 1 nem szavazattal – a következő rendeletet alkotta meg: 

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 

a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2003. 

(X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

3. napirend 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott állandó Bizottságok 

tagjainak újraválasztása 

 

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

jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. Köszönti a testületi ülésen megjelent Tóth Marcell 

és Süle Tibor jelölteket. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi a bizottsági kültag jelölteket, hogy kérik-e zárt ülés 

tartását? 

 

Sem Tóth Marcell, sem Süle Tibor nem kérte a zárt ülést. 

 

Horváth Zoltán polgármester jelzi, hogy jelenleg a bizottsági tagok újraválasztásáról fognak 

dönteni, ezért kérdezi a képviselő-testületi tagjait, hogy kérik-e zárt ülés tartását. 

 

A képviselők nem kérték a zárt ülés tartását. 

 

Horváth Zoltán polgármester az előterjesztésnek megfelelően ismerteti a bizottságok 

tagjaira tett javaslatait. Személy szerint kérdezi minden képviselőtől, és bizottsági kültag 

jelölttől, hogy vállalják-e jelölést? Kiegészítésként elmondja, hogy Oláh Imre jelezte mai 

távolmaradását a képviselő-testületi ülésről, de nyilatkozott, hogy elfogadja a jelölést. 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

11/2020. 

5 

 

 

Hárominé Orbán Erika, Oláh Imre, Domnánics Alajos, Kótai József képviselők Tóth 

Marcell, Süle Tamás bizottsági kültag jelöltek elfogadták a jelölést. 

 

Horváth Zoltán polgármester az előterjesztésnek megfelelően szavazásra teszi fel a 2019. 

október 30-án hozott bizottsági struktúrára vonatkozó képviselő-testületi határozatokat.  

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

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

 

128/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

 

• 201/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozatát, 

• 202/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozatát, 

• 203/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozatát, 

• 204/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozatát, 

• 205/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozatát, 

• 206/2019. (10.30.) képviselő-testületi határozatát 

visszavonja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

 

Határidő: azonnal, majd folyamatos 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Hárominé Orbán Erika képviselő 

megválasztását a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökévé.   

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 4 igen és 2 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

129/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése, valamint a 

Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 13/2019.(XI.28.) önkormányzati 

rendelet 21. § alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottság elnökévé   

 

Hárominé Orbán Erika képviselőt megválasztja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

 

Határidő: azonnal, majd folyamatos 
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Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Oláh Imre képviselő megválasztását a 

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjává.   

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

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

 

130/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése, valamint a 

Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 13/2019.(XI.28.) önkormányzati 

rendelet 21. § alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottság képviselő tagjává   

 

Oláh Imre képviselőt megválasztja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

 

Határidő: azonnal, majd folyamatos 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Süle Tibor képviselő megválasztását a 

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság kültagjává.   

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

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

 

131/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése, valamint a 

Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 13/2019.(XI.28.) önkormányzati 

rendelet 21. § alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottság nem képviselő tagjává   

 

Süle Tibort, 9735 Csepreg, Jókai utca 3. alatti lakos 

megválasztja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

 

Határidő: azonnal, majd folyamatos 
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Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Domnánics Alajos képviselő 

megválasztását a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnökévé.   

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 4 igen és 2 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

132/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése, valamint a 

Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 13/2019.(XI.28.) önkormányzati 

rendelet 21. § alapján a Családügyi, Kulturális és 

Ifjúsági Bizottság elnökévé   

  

Domnanics Alajos képviselőt megválasztja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

 

Határidő: azonnal, majd folyamatos 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Kótai József képviselő megválasztását a 

Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság tagjává.   

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

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

 

133/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése, valamint a 

Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 13/2019.(XI.28.) önkormányzati 

rendelet 21. § alapján a Családügyi, Kulturális és 

Ifjúsági Bizottság képviselő tagjává   

 

Kótai József képviselőt megválasztja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

 

Határidő: azonnal, majd folyamatos 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Tóth Marcell képviselő megválasztását a 

Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság kültagjává.   
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A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

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

 

134/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése, valamint a 

Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 13/2019.(XI.28.) önkormányzati 

rendelet 21. § alapján a Családügyi, Kulturális és 

Ifjúsági Bizottság nem képviselő tagjává   

 

Tóth Marcellt, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 12. alatti 

lakos megválasztja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

 

Határidő: azonnal, majd folyamatos 

 

Horváth Zoltán polgármester gratulál a megválasztott bizottsági tagoknak és a kültagoknak, 

majd felkéri a bizottsági kültagokat, hogy tegyék le az esküt. Felkéri a megjelenteket, hogy az 

eskütételhez álljanak fel. 

 

Horváth Zoltán polgármester előmondja az eskü szövegét, mely a jegyzőkönyv 5. számú 

mellékletét képezi. 

 

Horváth Zoltán polgármester felkéri Süle Tibor és Tóth Marcell kültagokat, hogy írjá alá az 

esküokmányt, mely a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi. 

 

Süle Tibor és Tóth Marcell bizottsági kültagok ezután elhagyták a termet. 

 

4. napirend 

Egyebek 

Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése 

 

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

Erzsébet pénzügyi osztályvezetőnek az előterjesztés ismertetésére, mely a jegyzőkönyv 7. 

számú mellékletét képezi. 

 

Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény ismét lehetőséget nyújtott 

arra, hogy az önkormányzat konkrét problémák kezelésére rendkívüli támogatási igényt 

nyújtson be a már lejárt kötelezettségek tekintetében. Osztályvezető felsorolja azokat a 

jogcímeket, melyekre a támogatás benyújtható. Ennek alapján Csepreg Város Önkormányzata 

22.369.284 Ft összegre nyújthat be támogatást előreláthatólag. Ez az összeg a támogatás 

tényleges benyújtásáig még változhat, ezért nem szerepel összeg a határozati javaslatban. 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

11/2020. 
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Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a rendkívüli önkormányzati támogatás 

igénylését. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  

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

 

135/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy 

határozott, hogy a 2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I. 9. 

pont alapján igényt nyújt be a helyi önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatására. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

              Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető 

 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

 

Horváth Zoltán polgármester megköszönte a részvételt és a képviselő-testület rendkívüli 

nyílt ülését 7:56 – kor berekesztette. 

 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

 

 

Horváth Zoltán                   dr. Balogh László 

   polgármester                   jegyző 

 

 

Kótai József 

képviselő 

jegyzőkönyv hitelesítő 


