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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én, 16:00 

órakor megtartott nyílt 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, Oláh Imre képviselők /7 fő/ 

 

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

aljegyző, Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető 

 

 

Meghívott vendégek:  

• Zétényi Irén intézményvezető, Területi Gondozási Központ 

• Horváth Béláné intézményvezető, Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI 

• Györke Brigitta intézményvezető, Egészségház 

• Pócza Antal elnök, Csepregi Sportegyesület 

• Háromi Jenő igazgató, Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola 

• Pajor László tü. ezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő, Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

• Egyed László tűzoltósági felügyelő, helyettes szóvivő, Szombathelyi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

• Göncz Szabolcs tü. alezredes, tűzoltóparancsnok, Szombathelyi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság 

 

Lakosság részéről: 2 fő 

 

Jegyzőkönyvvezető: Guzmits-Balogh Lívia titkársági ügyintéző 

 

Horváth Zoltán polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait. 

 

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

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

 

Horváth Zoltán polgármester javaslatot tesz Horváth Gábor képviselő személyében a 

jegyzőkönyv hitelesítőjére. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

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

 

      136/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének Horváth Gábor képviselőt 

elfogadta. 
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Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Egyebek napirendi 

pont keretében több témát szeretne a képviselők elé hozni: 

 

a. A TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00007 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió 

erősítése Csepreg Város és térségében” című projekt keretében megvalósuló új digitális 

felületek megtervezésével és elkészítésével kapcsolatos döntéshozatal. 

 

b. Csepreg Nádasdy u. 20. önkormányzati bérlakás fürdőszoba felújítása 

 

c. Lakossági kéréssel kapcsolatos döntés (zárt ülés) 

 

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 napirend elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

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

 

137/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

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

határozatok teljesítéséről, az átadott hatáskörben hozott döntésekről 

 

2. Beszámoló a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi 

munkájáról  

 

3. Tájékoztató a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola 2019/2020-as 

tanévéről 

 

4. A Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 

2019/2020-as nevelési év munkájáról szóló tájékoztatójának megtárgyalása  

 

5. A Csepregi Sportegyesület beszámolója a 2019/2020-as idényről 

 

6. Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a településkép 

védelméről szóló 3/2018. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

 

7. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 

17/2017. (XI.28.) számú rendeletének módosítása 

 

8. Döntés a TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050 kódszámú „TOP Óvoda” pályázat 

tervezői tevékenység ellátására irányuló beszerzési eljárás megindításáról 

 

9. Döntés a TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009 kódszámú „TOP Bölcsőde” pályázat 

tervezői tevékenység ellátására irányuló beszerzési eljárás megindításáról 
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10. A TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016 azonosító számú „A csepregi óvoda és a 

közösségi szolgáltató központ épületenergetikai korszerűsítése” című projekt 

keretében megindítandó nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának 

jóváhagyása 

 

11. Beszámoló a Magyar Falu program keretében benyújtott pályázatokról  

 

12. Csepreg Város helyi definiált értékleltárának felülvizsgálata 

 

13. Döntés a civil szervezetek 2020. évi támogatásáról 

 

14. Tájékoztatás S005 Csepreg szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 

vagyonértékeléséről 

 

15. Csepreg Város Területi Gondozási Központja belső felújításának és 

karbantartásának jóváhagyása és tudomásulvétele 

 

16. Döntés a Csepreg 0398/40 hrsz-ú és a Csepreg 3565/1 hrsz-ú közterületek 

elnevezéséről  

 

17. Döntés Csepreg 0345/65 és a 0345/69 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási jogával 

kapcsolatban 

 

18. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2021. évi fordulójához 

 

19. Döntés Buús Tibor és Buús Marianna Andrea ifjú házasok első lakáshoz 

jutásának támogatási kérelméről 

 

20. Egyebek 

a. A TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00007 azonosító számú „Helyi identitás és 

kohézió erősítése Csepreg Város és térségében” című projekt keretében 

megvalósuló új digitális felületek megtervezésével és elkészítésével 

kapcsolatos döntéshozatal. 

 

b. Csepreg Nádasdy u. 20. önkormányzati bérlakás fürdőszoba felújítása 

 

c. Lakossági kéréssel kapcsolatos döntés (zárt ülés) 

 

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 elmondja, hogy szeretne reagálni az előző testületi ülésen feltett 

kérdéseire adott válaszokra, valamint lenne napirend előtti felszólalása és újabb kérdései is 

polgármester és jegyző irányába.  
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dr. Dénes József képviselő napirend előtti felszólalása a következő: 

 

„Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jelenlévők! 

 

Közel egy évvel a 2019. október 13-áén megtartott önkormányzati választás után ideje számot 

vetnünk azzal, mit végeztünk eddig. Mit alkottunk és mi valósult meg előzetes ígéreteinkből? 

Hogy saját magam mit végeztem eddig, arról nyilvánosan beszámoltam. Csak javasolni 

tudom, hogy hasonló számvetést más is végezzen el. 

 

Legfontosabb ígéreteimet eddig nem sikerült megvalósítanom, de természetesen nem tettem le 

róluk! A közpénzekkel való nyilvános és pontos elszámolásra gondolok és a város ügyeiről 

történő nyílt, folyamatos és őszinte tájékoztatásra. Sajnos ugyanúgy az egyoldalú propaganda 

folyik helyette, mint eddig. Ezek azok az ígéreteim, melyek nem kerülnek anyagiakba.  

 

Mivel alpolgármesterként sem tudtam érdemben beleszólni a város irányításába, a 

költségvetésünk alapvető újra gondolásába, adóügyi javaslataim természetszerűen várólistára 

kerültek. Pedig azokat már a választást követően egy hónappal megtettem.  

 

Jellemző módon a közös hivatal szervezeti és működési szabályzatában előírt heti 

rendszerességű vezetői értekezletek megtartását is csak 253 nappal a választás után, június 22-

től tudtam elérni. Sajnos csaknem 9 hónapon keresztül mindvégig eredménytelenül próbáltam 

Horváth Zoltán megválasztott polgármestert önálló és felelős tevékenységre bírni. Meg kellett 

azonban tapasztalnom, hogy teljes mértékben egy senki által meg nem választott személy 

irányítása és befolyása alatt áll. A városunkban tartalmilag polgármesteri szerepet játszó 

jegyzőre gondolok, aki a gyakorlatban csak városgondnoki és propagandista szerepet játszó 

polgármester nevében és asszisztálásával ténylegesen vezeti a várost. 

 

Önkritikusan meg kell állapítsam, sajnos felületes személyes benyomások, felszínes 

ismeretség alapján, indokolatlanul döntöttem tavaly Horváth Zoltán támogatása, majd az 

alpolgármesteri tisztség elfogadása mellett. Arra számítottam, majd közösen jobbá tesszük 

Csepreget. Ez a reményem sajnos megalapozatlannak bizonyult.  

 

Ezen túl ellenzéki képviselőként igyekszem jóvá tenni mindazt a kárt, amit Csepregnek egy a 

tisztségre alkalmatlan személy polgármesterségének támogatásával okoztam. 

 

Végül sajnálattal kell közöljem, hogy a várost irányító Balogh László-Horváth Zoltán páros 

tagjai – tegnap tudtam meg – feljelentettek az internetes naplómban olvasható, véleményemet 

tükröző írásaim tartalma miatt. Sajnos ez a tettük is azt jelzi, hogy nem a tőlük is elvárható 

együttműködést, hanem az öncélú viszálykodást szítják. Megállapítható, hogy cenzornak 

képzelik magukat, akik – hitük szerint – korlátozhatják még az alaptörvény IX. cikkében 

rögzített véleménynyilvánítási szabadság gyakorlását is. Én magam, annak ellenére, hogy 

alapos okom lett volna rá, tartózkodom a hasonló lépésektől, noha Horváth Zoltán egyértelmű 

hazugságot sértő megfogalmazásokat tartalmazó közleményeket tett közzé velem 

kapcsolatban és azokat a legnagyobb közösségi oldalon terjesztette is. Mindezt ebben a 

teremben is el kellett mondanom!” 
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dr. Dénes József képviselő reagál a korábban feltett kérdéseire adott válaszokra.  

 

• A 2019-ben és az idén lezárult, valamint a most futó pályázataink esetében kik 

minősültek, minősülnek jóváhagyott közreműködőnek, a pályázati menedzsment tagjainak 

a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai közül? Összességében – tehát nem 

személyekre lebontva – és pályázatonként milyen mértékű személyi juttatásban 

részesültek? 

 

Véleménye szerint a kérdésre csak egy részleges választ kapott, amit tudomásul vesz, azonban 

a későbbiekben egy pótkérdést tesz fel a témával kapcsolatban. 

 

• A hivatal munkatársai közül kinek van angol vagy német nyelvvizsga bizonyítványa? A 

hivatal munkatársai közül kinek van és milyen típusú közigazgatási szakvizsgája? 

 

A kérdésre adott válasz, miszerint ezek az adatok nem minősülnek közérdekből nyilvános 

adatnak, csak jogászkodó kifogás, így erre a kérdésre véleménye szerint nem kapott választ. 

Úgy ítéli meg, hogy a normális működés szempontjából a választott képviselőknek tisztában 

kell lenniük az apparátus képzettségével, kvalitásaival, nyelvtudásával, stb. 

 

• Mikor kap választ egy Mátyás utcai lakos polgármester úrnak 2020. január 10-én írott 

levelére? 

 

Erre a kérdésre véleménye szerint nevetséges választ kapott, miszerint ilyen keltezéssel nem 

kapott levelet Horváth Zoltán polgármester. Valóban így van, mert január 9-én keltezték a 

levelet és január 10-én nyújtotta be az illető. De a kérdés nem a dátum helyességére irányult, 

hanem arra, hogy kapott-e választ. 

 

• A városmakett kapcsán április 16-án lezárult ajánlatkérésünk eredménytelenné 

nyilvánításáról csak 103 nappal később, július 28-án kapott egymondatos értesítést az 

általunk felkért egyik ajánlattevő. Ezt mi magyarázza? 

 

Erre a kérdésre nem kapott elfogadható választ. 

 

• Miért nem kerülnek közzétételére az Óvoda-Bölcsőde és a Városháza elkészült 

látványtervei, vázlattervei? 

 

Erre a kérdésre sem kapott elfogadható választ. Jelzi, hogy a tegnapi nap folyamán megkapott 

kettőt ezek közül, de ez nem pótolja nyilvánosságra hozatalt. Nem csak őt érdekli, hogy 

miként fog kinézni a város két nevelési intézménye, vagy akár a városháza átalakítása, hanem 

az egész várost. 

 

• Sor került-e a Publimont Kft-vel az utasvárók telepítéséről szóló szerződés aláírására? 

 

Az erre a kérdésre adott választ elfogadja, hiszen a kérdés feltevése óta, azóta sor került az 

aláírásra. Úgy gondolja, nem az a probléma, hogy a szerződés aláírásra került-e vagy sem, 

hanem az, hogy a város fő terének arculatát, a Promenád látványát ez az egész el fogja 

rontani. 
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• Elfogadhatónak tartja-e, hogy négy darab utasváró miatt 32 m2-el csökkenjen a 

Promenád zöldterülete? 

 

A kérdésre adott választ mellébeszélésnek tartja. Úgy gondolja, hogy optikailag eltakarja a tér 

egyik felét az utasváró. Elválasztó falat képeznek ezek, nem lehet egyben látni a történelmileg 

kialakult négyszögletes piacteret. 

 

• A hamarosan kezdődő zárt ülés keretében elárulja-e polgármester úr a tavalyi félmilliós 

karácsonyi ajándékozónk nevét? 

 

A kérdésre adott választ nem fogadja el, mert nem kaptak választ erre a képviselők, lehet, 

hogy a szándék megvolt polgármester részéről, de elfelejtődött.  

 

Összességében a tizenegy válaszból egyet tud elfogadni, egy másikat pedig részlegesen 

tudomásul venni. 

 

dr. Dénes József képviselő újra kérdéseket intéz Horváth Zoltán polgármester és dr. Balogh 

László jegyző felé: 

 

„Polgármester úrhoz: miért nem számolt be nyilvánosan a járványügyi veszélyhelyzet idején 

(március 11- június 17. között) a képviselő-testület hatáskörében hozott döntéseiről? 

 

Konkrétan mibe került az önkormányzatnak az augusztus 16-23. közti búcsúi 

rendezvénysorozat s azt miből fizettük? 

 

Mennyibe került a szeptember 5-én megrendezett családi nap s azt miből fizettük? 

 

Miért nincs a mai napig sem helyreállítva a Rákóczi utcai gyaloghíd június végén megsérült 

korlátja? 

 

Ki határozta meg és mi alapján a Szakonyt Csepreggel összekötő földút („fekete út”) melletti 

szemétszállítás költségének a két település közti területarányos elosztását? 

 

Jegyző úrhoz: miért nem hozta eddig nyilvánosságra az Óvoda bővítésével, a Bölcsőde 

építésével és a Városháza földszinti átalakításával kapcsolatos tervvázlatokat, 

látványterveket? 

 

Mit jelent az, hogy bérelszámolás keretében került elszámolásra a pályázataink 

projektmenedzsment költségsoron felhasználható kerete? Túlmunkát végeztek az érintett 

munkatársak? Erről van hiteles nyilvántartásunk? 

 

Mibe került a közös hivatal által tavaly december 19-én rendezett fogadás? 

 

Mibe került volna a július 1-én, a közszolgálati tisztviselők napján megrendezett program az 

Ottó Kempingben, ha az nem magánfinanszírozásban valósul meg? 

 

Milyen forrásból valósult meg és mennyibe került a Mátyás utca északi szakaszának 

aszfaltozása 2018 őszén? 
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Miért nincsenek közzétéve a város honlapján már befejezett és még folyamatban lévő, 

pályázatok révén finanszírozott fejlesztéseink, beruházásaink adatai érdemi tájékoztatást 

biztosító tartalommal?” 

 

dr. Dénes József képviselő a kérdésekre írásos választ kér. 

 

dr. Balogh László jegyző jelzi, hogy az önkormányzati törvény lehetőséget biztosít a szóbeli 

válaszadásra, így ő ezzel élni is szeretne. 

 

dr. Dénes József képviselő elfogadja a szóbeli választ. 

 

Horváth Zoltán polgármester dr. Dénes József képviselő napirend előtti felszólalására nem 

szeretne reagálni, mert azt arra nem tartja méltónak. 

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy a kérdésekre adott polgármesteri válaszok 

elfogadásáról a testületnek szavaznia kell.  

 

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy az önkormányzat SZMSZ-e a módosítás óta azt 

tartalmazza, hogy kérdést feltevő képviselő nyilatkozik, de az, hogy a testület is szavaz róla, 

az kikerült belőle. 

 

dr. Balogh László jegyző felhívja képviselő-testület figyelmét arra, hogy a kérdéseket 

augusztus 12-én tette fel dr. Dénes József képviselő, a rendelet pedig augusztus 14-én lépett 

hatályba. Így ezekről a kérdésekről még szavazni szükséges. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel dr. Dénes József képviselő 2020. 

augusztus 12-én feltett kérdéseire adott polgármesteri válasz elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 5 igen, 1 nem, és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot 

hozta: 

 

138/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy dr. Dénes József képviselő 

kérdéseire adott polgármesteri választ elfogadja. 

 

 

Horváth Zoltán polgármester jelzi, hogy a feltett kérdésekre írásban fog válaszolni. 

 

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

 

dr. Balogh László jegyző a számára feltett kérdésekre szóban szeretne válaszolni. 

 

• Miért nem hozta eddig nyilvánosságra az Óvoda bővítésével, a Bölcsőde építésével és a 

Városháza földszinti átalakításával kapcsolatos tervvázlatokat, látványterveket? 
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Az óvoda tervei még vázlatok, egy pályázat előkészítését szolgálják. Semmi nem írja elő, 

hogy ezeket nyilvánosságra kellene hozni. Majd, ha lesz egy kiválasztott tervező, és lesznek 

olyan tervek, amelyek nyilvánosságra hozhatók, akkor majd a képviselő-testület eldöntheti, 

hogy nyilvánosságra hozza-e őket. Neki jegyzőként, semmilyen kötelezettsége ezzel 

kapcsolatban nincs, felkérést sem kapott sem a polgármestertől, sem a testülettől ezek 

közzétételére. A korábbi hivatal átalakítási terveket pedig nem érti miért kellene 

nyilvánosságra hozni, mikor a hivatal felújítása már befejeződött, bárki megnézheti a 

végeredményt. A korábban a Gáspár Mérnöki Iroda által készített tervek átdolgozásra 

kerültek. 

 

• Mit jelent az, hogy bérelszámolás keretében került elszámolásra a pályázataink 

projektmenedzsment költségsoron felhasználható kerete? Túlmunkát végeztek az érintett 

munkatársak? Erről van hiteles nyilvántartásunk? 

 

Azoknak a kollégáknak, akik valamilyen módon munkaidejükben részt vesznek a 

projektekben, pénzügyi vezetőként, projektmenedzserként, szakmai vezetőként, arányos 

bérüket el lehet számolni, és erre lehetőséget ad a vonatkozó kormányrendelet. Ez egy bevett 

gyakorlat, korábban is így volt. A Magyar Államkincstár az egyes részelszámolások 

keretében ezt a gyakorlatot elfogadta. A pályázatokkal kapcsolatban valóban képződik 

túlmunka, de egyéb esetekben is. 

 

• Mibe került a közös hivatal által tavaly december 19-én rendezett fogadás? 

 

Erre az egy kérdésre szeretne írásban válaszolni, ezt nem tudja fejből, a dologi kiadásokat 

majd átnézi. 

 

• Mibe került volna a július 1-én, a közszolgálati tisztviselők napján megrendezett program 

az Ottó Kempingben, ha az nem magánfinanszírozásban valósul meg? 

 

Volna jellegű kérdésekre nem tud válaszolni, ez egy magán jellegű rendezvény volt. Nem 

szeretne részleteibe belemenni abba, hogy személy szerint ő, vagy polgármester, vagy akár a 

kollégák saját költségen mennyit tettek bele a rendezvénybe. 

 

• Milyen forrásból valósult meg és mennyibe került a Mátyás utca északi szakaszának 

aszfaltozása 2018 őszén? 

 

Már sokszor elmondta, hogy ez a munka nem került az önkormányzatnak semmibe. Amikor a 

Petőfi utca aszfaltozása történt, - a kivitelező vállalkozó logisztikai hibát vétett-e vagy sem, 

ezt nem az ő feladata eldönteni, - túlrendelték az aszfaltot. Amikor az utca végére ért a gép, 

jegyzőt felhívta a felelős műszaki vezető, hogy nem a szokásos 1 utánfutónyi anyag maradt, 

hanem egy háromnegyednyi kamion. A kevesebb mennyiséget a kivitelező általában 

felajánlotta a város számára, ezzel szokták a kátyukat betömni, ami volt a városban. Ebben az 

esetben viszont fenn állt a veszélye, hogy az aszfalt beleköt a kamionba, mert nincs idő arra, 

hogy visszavigyék. Ezt a helyzetet jelezte az akkori polgármester felé. A kivitelező annyit 

kért, hogy mondják meg neki, melyik közeli utcába forduljon be és terítse el a maradék 

aszfaltot. Így történt az, hogy a Mátyás utcába fordult be a gép és terítette el az aszfaltot 

hozzávetőlegesen 3,5 – 4 méter szélességben, egy nyomtávon nagyjából 50 méter hosszan. 

Ha képviselő ezzel a kérdéssel arra akart célozni, hogy ő leaszfaltoztatta az utat a város 
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pénzén a háza előtt, akkor ezt visszautasítja. Mivel azonban ez így nem hangzott el, ezért ezt 

a kijelentését zárójelbe teszi, de mindenki tudja, hogy a kérdés valójában erre irányult. 

 

• Miért nincsenek közzétéve a város honlapján már befejezett és még folyamatban lévő, 

pályázatok révén finanszírozott fejlesztéseink, beruházásaink adatai érdemi tájékoztatást 

biztosító tartalommal?” 

 

Azok a pályázatok, melyeket jelenleg a honlapon szerepeltetni kell, azok fent vannak. Ezeket 

a pályázat kiírója és a Magyar Államkincstár folyamatosan monitorozza. Ha valami nem felelt 

meg, akkor azt jelezték, és ezek pótolva lettek. Ennek a kötelezettségnek a folyamatban lévő 

pályázatok tekintetében az önkormányzat eleget tesz. Hamarosan elkészül egy új honlap, így 

minden adat felülvizsgálatra kerül. 

 

dr. Dénes József képviselő, dr. Balogh László jegyző szóbeli válaszait nem fogadja el, 

továbbra is kéri az írásos választ. 

 

dr. Balogh László jegyző jelzi, hogy a jegyzőkönyv tartalmazni fogja a válaszokat. 

 

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy ettől függetlenül kéri írásban is. Felhívja a figyelmet 

arra, hogy a kerékpárút fejlesztésről, az Alpannonia projektről, a klímastratégiáról nincs a 

honlapon semmi. Azokról a megvalósult pályázatokról, melyek fent vannak a honlapon, sincs 

elegendő információ.  

Jelzi, hogy nem kapott választ a projektmenedzsmentet érintő nyilvántartás meglétéről, illetve 

kérdezi, hogy nem minősül-e költségvetési csalásnak, ha valaki ugyanazért a munkáért két 

helyről is kap fizetést? Képviselő úgy tájékozódott, hogy ez költségvetési csalásnak számít, és 

ez alapvető probléma itt. 

 

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

interpellációt intézni, vagy bejelentést tenni? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő kérdést szeretne intézni polgármester felé a város 25 éves 

évfordulója alkalmából megrendezett rendezvénnyel kapcsolatban. Úgy tudja, hogy év elején 

sok ember megkeresett a városvezetés – az egyik aláíró dr. Dénes József akkori 

alpolgármester volt - azért, hogy segítsenek a város 25 éves jubileumának megünneplésében. 

Kérdése, hogy kik felé szólt a meghívás? 

 

Horváth Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy volt polgármestereket, 

alpolgármestereket, képviselőket kerestek meg a levéllel az előző ciklusig bezárólag. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő jelzi, hogy az előző ciklus alpolgármestereként ő nem 

kapott ilyen megkeresést, ahogy az előző városvezető és az előző ciklus képviselői közül sem 

mindenki. Olyan információt kapott ezzel kapcsolatban, hogy volt olyan személy, akinek ezt a 

levelet tilos volt elküldeni. Kérdezi, hogy miért volt ez a megkülönböztetés? 

Elmondja, hogy az elmúlt 25 évben nagyon sok ember tevékenykedett a városért, - 

polgármesterek, alpolgármesterek, jegyzők, aljegyzők, képviselők - és úgy gondolja, hogy 

őket meg kellett volna hívni erre a jubileumra, mert nem biztos, hogy a következő 25 éves 

évfordulón már jelen tudnak lenni. Úgy gondolja, más település büszke az ilyen alkalmakra, ő 

nem érti, hogy ennek Csepregen miért nem tudtak örülni. A Vas Népe újságban sem olvasott 

semmit az évforduló kapcsán. Nagyon sajnálja, hogy ez az esemény így zajlott le, és a mai 
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városvezetés nem úgy gondolkodott, hogy ezt az alkalmat méltó körülmények között kellene 

megünnepelnie. Sokan megkérdezték tőle, hogy az ilyen városi rendezvényt miért 

magánterületen kellett megszervezni, hiszen a várossá avatás 25 évvel ezelőtt a Promenádon 

volt. Kérdezi, hogy készültek-e emléktárgyak a jubileum alkalmából, melyeket ajándékba 

lehet adni meghívott vendégeknek, vagy ajándékba lehet adni akkor, amikor a várost 

képviselik valahol. Úgy tudja, hogy uzsonnás dobozra futotta, de nem tudja, hogy ez a 

jubileumhoz kapcsolódott vagy más rendezvényhez. 

Újra kifejezi szomorúságát, azzal kapcsolatban, hogy a város jubileumát így tisztelték meg. 

 

Horváth Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy képviselő építő jellegű gondolatait 

korábban kellett volna jeleznie és nem utólag elmondani, mert együtt is lehet gondolkodni. 

Ezt sokan meg is tették a képviselők közül. A város 25 éves jubileuma megünneplése kapcsán 

megjegyzi, hogy a járványügyi készültség miatt tekintettel kellett lenni a korlátozásokra is. 

Elmondja, hogy a városban minden postaládába jutott tájékoztató anyag a rendezvényekkel 

kapcsolatban. Ő a Családi Nappal és a jubileummal kapcsolatban folyamatosan pozitív 

visszajelzéseket kapott. Azért volt magánhelyszínen a rendezvény, mert a tulajdonos 

felajánlotta a lehetőséget, ami nem került semmilyen költségbe. Visszatekintve az elmúlt 

évekre úgy gondolja, hogy egy augusztus 20-i rendezvényre ennyien még nem látogattak ki, 

mint most, és ez a Családi Napra is vonatkozik.  

 

Hárominé Orbán Erika képviselő jelzi, hogy polgármester nem értette meg a hozzászólását. 

Nem a rendezvényekre sarkította ki mondanivalóját, hanem azokra a vezetőkre, akik 25 éven 

át dolgoztak a városért. Erre a városnak büszkének kellene lenni. Úgy gondolja, hogy ezek az 

emberek nem kapták meg a tiszteletet, ami megillette volna őket. 

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy ő volt a levél megírásának kezdeményezője, 

ötletgazdája, mint akkori alpolgármester. A jelenlegi képviselők azért nem kaptak külön 

meghívót, mert természetes volt neki, hogy ők minden rendezvényre meg vannak hívva. Azért 

nem kapott mindenki levelet, mert az egy kompromisszum volt közte és a polgármester 

között. Állítása szerint polgármester ragaszkodott ahhoz, hogy az előző ciklus polgármestere 

Vlasich Krisztián és Szarka Anikó képviselő ne kapjanak meghívót. Úgy gondolta akkor, 

hogy ha ez az ára annak, hogy a többiek kapjanak, akkor inkább aláírja, de ezt most már 

röstelli. Úgy gondolja, hogy nem méltóak a városhoz a jelenleg zajló dolgok, különösen a 

július 8-án megvalósított puccs óta. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megjelent Jobst Ágnes könyve Csepreg 1910-től 

1960-ig tartó időszakáról. Ennek a bemutatására javasolja, hogy minden polgármestert, 

alpolgármestert, képviselőt hívjanak meg a mostani képviselő-testületi tagokon kívül. 

 

Horváth Zoltán polgármester kiegészítésként elmondja, hogy az előző ciklusból senki nem 

kapott ilyen levelet. 

 

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy Varga Dániel volt képviselő kapott levelet. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő összegzi, hogy akkor egyedül Varga Dániel kapott 

levelet, majd megköszöni az előző városvezetés nevében. 
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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 ismerteti a napirendi pontot, majd beszámol az elmúlt időszak 

történéseiről: 

 

„Július 13. napján fogadó órát tartottam, amelyre Kolompárné Lakatos Katalin érkezett és 

jelezte az önkormányzati lakással kapcsolatos kéréseit, hogy amennyiben mód és lehetőség 

van rá, belső vizesblokk felújítást, kiépítést végezzünk náluk. Ezt követően Pukler Zoltánnal 

találkoztam szintén a fogadóóra keretein belül. 

Július 14. napján az Atroplus Kft. ügyvezetőjével tárgyaltam a közétkeztetéssel kapcsolatos 

folyamatos önkormányzati kontroll részeként. Az Alpannonia projekt rendezvényén pedig 

Domnánics Alajos képviselőtársammal vettem részt a Hotel Irottkőben, ahol a túraútvonlakkal 

kapcsolatban kaptunk tájékoztatást és az egyéb turisztikai attrakciókról is beszámolt a 

szervező Írottkő Natúrparkért Egyesület. 

Július 16. napján a Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás ülését vezettem 16 

órától. 

Július 20-24. napján szabadságon voltam. 

Július 27-31. napján szabadságon voltam. 

Augusztus 03. napján Dr. Bakó Bélával a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő 

Egyesület képviselőjével tárgyaltam a jövőbeli TOP, EFOP, GINOP és KEHOP típusú 

projektlehetőségek kapcsán. Ezt követően Magyari Zoltán érkezett a fogadóórámra, aki üres 

önkormányzati lakásokról érdeklődött. 

Augusztus 04. napján Bárdics Mátyást fogadtam, akivel az iskolai és óvodai gyermekszállítás 

további zavartalan lebonyolításáról tárgyaltam. 

Augusztus 05. napján Hompasz Gyulával a Vasi Víz Zrt. képviselőjével és a környező 

települések polgármestereivel egyeztettem a jövőbeni elvégzendő feladatokról. 

Augusztus 06. napján Czvitkovics Lászlóval a Castrum Sec Kft. ügyvezetőjével tartottam 

megbeszélést a városban ellátott feladataik kapcsán, majd Lakatos Valentint a Csepreg Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét fogadtam, akivel az általuk szervezett Roma 

Napról egyeztettem. A nap végén a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén vettem 

részt. 

Augusztus 07. napján Horváth János biztosítási alkusszal egyeztettem az önkormányzat 

vagyon. és felelősségbiztosításáról.  

Augusztus 10. napján Vígh Péternét fogadtam, aki lakossági panaszaival keresett fel. A 

sérelmezett körülmények elhárítása iránt intézkedtem. 

Augusztus 11. napján Zétényi Irén intézményvezetővel egyeztettem az intézményben 

felmerülő problémákról esetleges felújításokról, beszerzési lehetőségekről. Nádasdy–Schöller 

Kastély Tamás 

Augusztus 12. napján az Atroplus Kft. ügyvezetőjével tárgyaltam a közétkeztetéssel 

kapcsolatos folyamatos önkormányzati kontroll részeként. A nap végén önkormányzatunk 

rendkívüli testületi ülésén vezettem. 

Augusztus 13. napján interjút adtam a Trió Televíziónak, majd Hompasz Gyulával és a Vasi 

Víz Zrt. képviselőivel, valamint a környező települések polgármestereivel egyeztettem a 
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jövőbeni elvégzendő feladatokról. Részt vettem a városházán tartott Civil Fórumon és 

Vállalkozói Fórumon. 

Augusztus 14. napján a Vasi Víz Felügyelő Bizottsági ülésén vettem részt. 

Augusztus 17. napján a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kollégája keresett fel akinek 

dr. Balogh László jegyzővel közösen adtam interjút amely a Covid19 járványra volt 

kihegyezve. Később Bozzay Balázzsal a BFH Európa Kft. ügyvezetőjével tárgyaltam az 

értékleltárral kapcsolatban és a benne található hibát javításáról. 

Augusztus 18. napján Lujber Lajos csepregi vállalkozóval egyeztettem azzal kapcsolatosa, 

hogy mérjen fel és adjon árajánlatot több elvégzendő feladatra. Többek között az egyik 

önkormányzati lakásunk csőtörésének javítására is. Később a Vasi Víz Zrt. közgyűlésén 

vettem részt Horváth Gábor alpolgármester úrral. 

Augusztus 20. napján az államalapítás ünnepét tartottuk az Ottó Kempingben, ahol emellett 

megtartottuk a várossá válás 25. évfordulóját is. A díjátadón sor került: 

• A Vas Megyei Közgyűlés Elismerő Okleveleinek átadására, melyet Marton Ferenctől 

a Vas Megyei Közgyűlésalelnökétől vehetett át Csepreg Város Fúvózenekara 90. 

jubileuma alkalmából, a Csepregi Vegyeskar Egyesület 30. jubileuma alkalmából és a 

Csepregi Mazsorett Csoport, akik tavaly ünnepelték a 25.jubileumukat. 

• A Csepreg Város Szolgálatáért Díj átadására, melyet Györke Brigittaegészségügyi 

tagozatban, Pukler Zoltán kulturális tagozatban, Kancsó Zoltán oktatási tagozatban, 

Horváth Zsoltot védelmi és rendészeti tagozatban vehetett át.  

• A polgármesteri elismerő oklevelek átadására, amelyet a Covid19 járvány során 

tanúsított segítőkész magatartásáért és önkéntes munkájáért Batkiné Tóth Edit,ifj. 

Haizler Ákos, Maximovics Verionika, Szabó Vivien, Labanczné Ecker Bernadett, 

Domnánicsné, Kálmán Noémi, Tájmelné Tóth Mária, Pék Ildikó, Szabó Nikolett, 

Pereznyákné Pirger Szilvia, CsortosKrisztina, Szabó András, Klug Fanni, Tóth Ágnes, 

Krukicsné Gulyás Andrea, a Csepregi ÖnkéntesTűzoltó Egyesület, a Csepreg 

Közbiztonságáért Polgárőr és Bajtársi Egyesület vehetett át, valamint 

polgármesterielismerő oklevélben részesült Taródi Tamás is a Trianon Emlékhely 

létrehozásáért. 

• Átadásra kerültek még a XXXVII. Csepregi Borverseny helyezései is, a számos 

oklevél és kupaközül a Tóth Marcell és a Néber- Tóth pince által elnyert „Város Bora” 

oklevelet, valamint a HorváthGábor által elnyert „Év Borásza” kitűntetést emelném ki. 

Augusztus 26. napján kooperációs ülésen vettem részt Benkő János műszaki ellenőrrel és 

Szabó Zoltán kivitelezővel a középső iskola felújítása okán. 

Augusztus 27–Szeptember 01. között szabadságon voltam. 

Augusztus 31. napján – a szabadságom alatt, a járványügyi korlátok szemelőtt tartása mellett 

–felköszöntöttem Vörös Jánosnét, aki augusztus 30-án töltötte be a 95. életévét. 

Szeptember 02. napján a Vasi Víz Zrt. Felügyelő Bizottsági ülésén vettem részt. 

Szeptember 03. napján a Royal Borház képviselőjét Kurhéja Balázst fogadtam.  

Szeptember 04. napján Horváth Róbert érkezett fogadóórámra lakossági panaszaival melyet 

Horváth Ferencné lakkosági panaszai követtek. Azóta a mindkettőjük által jelzett problémákat 

sikerült megoldanunk. 

Szeptember 05. napján a Családdal Civilben című rendezvényen vettem részt a 

Malomkertben. Ezúton is köszönöm a képviselő-testület, a hivatal, az önkormányzat 

munkatársainak, az Útíro Leader Egyesületnek, a Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, 

illetve a lakosság azon tagjainak, akik az esemény színvonalához hozzájárultak. Külön 

köszönöm azoknak a csapatoknak, egyesületeknek, baráti társaságoknak, akik a 

főzőversenyen elindultak és részt vettek. Köszönöm a felajánlást a Csepregi Pékségnek, 
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valamint az Atroplus Kft.-nek akik a főzéshez szükséges alapanyagot ingyen és bérmentve 

biztosították. 

Szeptember 08. napján Jobszt Ágnessel tárgyaltam „Csepreg a XX. századi történelem 

viharában 1900-1960” című könyvéről s annak lehetőségéről, hogy Csepreg város 

önkormányzata valamilyen formában tudja-e támogatni a kötet megjelenését.   

Szeptember 09. napján állampolgársági eskületételt vezettem le. Ezúton is gratulálok Tar Zita 

Zuzannának, akinek hosszú és boldog életet kívánok itt Magyarországon! Ezt követően az új 

városi honlappal kapcsolatos megbeszélésen vettem részt a hivatalban. 

Szeptember 10. napján a Vasi Víz Zrt. közgyűlésén vettem részt Horváth Gábor 

alpolgármester úrral, majd a Publimont Kft. ügyvezetőit fogadtam, ugyanis aláírásra került az 

új buszvárok telepítésével, kiépítésével kapcsolatos szerződés. Később a Trió Televíziónak 

adtam interjút. 

Szeptember 11. napján a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzésről egyeztettem az ezt 

végző szakemberekkel s tájékoztatást kértem az ellenőrzés jelen állásáról.  

Szeptember 14 én Horváth Péter lakost fogadtam, akivel az általuk lakott önkormányzati 

szociális bérlakás ügyében ültem le tárgyalni, hiszen rengeteg panasz érkezett a folyamatos 

hangoskodásuk végett. 

Szeptember 15. napján helyszínbejárást tartottam a Nádasdy-Schöller kastélyban és a hozzá 

tartozó területen megbeszélés a Csepreg Közbiztonságáért Polgárőr és Bajtársi Egyesület 

tagjaival. Megállapításra került, hogy feltehetően illetéktelen behatólás történt a kastély és a 

Szedenik villa épületébe, melyet követően megtettem a rendőrségi feljelentést. Így a nyomozó 

hatósággal töltöttem a nap nagy részét. 

Szeptember 16. napján a kőszegi rendőrkapitányságon kezdtem a napot a nyomozás segítése 

érdekében, majd Soproni Attilát a Csepregi Pékség egyik tulajdonosát fogadtam irodámban s 

ezt követően Szabó Ferenccel tárgyaltam a városgazdálkodás gépparkjának karbantartásáról.  

Szeptember 18. napján a Vasi Víz Zrt. Felügyelő Bizottsági ülésén vettem részt. 

Szeptember 21. napján Helyszínbejárást tartottam Ágh Péter országgyűlési Képviselővel és 

Böröcz Miklós Úrral a Magyar Közút Zrt. igazgatójával a folyamatban lévő közutat érintő 

felújítás munkálatait tekintettük meg, majd országgyűlési képviselő úrral egyeztettem a 

folyamatban lévő beadott pályázatainkról. Ezt követően képviselő úr átadta Csepreg város 

lakossága részére a 2020 évi tavaszi veszélyhelyzet idején tanúsított fegyelmezettségéért 

összefogásért és az egymás iránt érzett felelősségért kapott emléklapot, melyet ezúton is 

köszönök országgyűlési képviselő úrnak. ezt követően Sárközi Mária lakost fogadtam, aki 

lakossági panaszaival kérdéseivel érkezett hozzám. 

Szeptember 22-én Szinger Dömötört kísértem utolsó útjára a csepregi temetőben. Nyugodjon 

békében. Délután pedig a szociális bizottság ülésén vettem részt. 

Szeptember 23 –án Breznovits István és Kovács István pályázatírókkal egyeztettem a top 

turisztika projektről. 

Szeptember 24-én, azaz ma 11 órakor pedig a malomkerti sportlétesítményben megvalósuló 

műfüves labdarúgó pálya műszaki átadásán vettem részt a hivatal kollégáival és Pócza Antal 

elnök Úrral.” 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő 16:39 órakor elhagyta a termet. 

 

Horváth Zoltán polgármester megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes, majd az 

ülés vezetését folytatja. 

 

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

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a polgármesteri beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 

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

 

139/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az elmúlt időszak eseményeiről szóló 

polgármesteri beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatok teljesítéséről, és az átadott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló 

ismertetésére. 

 

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

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

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy meglepetéssel értesült arról, hogy augusztus 24-én 

megtörtént a július 15-én meghirdetett 2 db műszaki ellenőri ajánlatkérés elbírálása úgy, hogy 

arról nem kapott értesítést, noha július 17-én emailben kérte, hogy képviselői jogaival élve, 

tanácskozási joggal részt óhajt venni a közbeszerzésekkel kapcsolatos eljárásokban, azoknak a 

bizottsági szakaszában, úgy, ahogy az értéktár bizottságnál is kezdeményezte. A 

beszámolóból értesült arról, hogy elmaradt az értesítése. Nem érti miért. 

 

dr. Balogh László jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy nem közbeszerzési eljárás 

keretében került beszerzésre a műszaki ellenőr szolgáltatása, hanem közbeszerzésen kívüli 

beszerzéssel, mivel ezt az értékhatár nem haladta meg. Az önkormányzat beszerzési 

szabályzata pedig a hivatalra delegálta az eljárás lebonyolítását, és nem írt elő semmilyen 

kötelezettséget, hogy a testületet vagy bárkit meg kellene erre hívni. Abban az esetben, ha 

közbeszerzésről van szó és a bíráló bizottság összeül, akkor a szabályzatnak megfelelően 

tájékoztatni fogják róla a képviselő-testületet. 

 

dr. Dénes József képviselő kéri, hogy a jövőben a saját beszerzések kapcsán is legyenek 

tájékoztatva a képviselők, mert nem érzi rendben azt, hogy komoly döntéseket a Hivatal 

belterjesen úgy hoz meg, hogy a képviselők arról nincsenek informálva. 
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dr. Balogh László jegyző jelzi, hogy a Hivatal csak döntési javaslatot ad, a döntést a 

képviselő-testület hozza meg, illetve a polgármester, ha a képviselő-testület rádelegálja ezt a 

jogot. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb 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 6 fővel határozatképes. 

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

 

140/2020. (IX.24.) 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 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő 16:51 órakor visszaérkezett a terembe. 

 

Horváth Zoltán polgármester megállapítja, hogy a testület teljes létszámban jelen van, majd 

az ülés vezetését folytatja. 

 

2. napirend 

Beszámoló a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról  

 

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

jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. Köszönti a meghívott vendégeket, majd átadja a 

szót Göncz Szabolcs tűzoltóparancsnoknak. 

 

Göncz Szabolcs tűzoltóparancsnok köszönti a megjelenteket, majd jelzi, hogy néhány 

gondolattal szeretné kiegészíteni a beszámolóban leírtakat. Elmondja, hogy a működési 

területükhöz 58 település tartozik, ami 128.000 fő lakost jelent, az ő tűzvédelmükért felelnek. 

Ezen belül szorosan együttműködnek Csepreggel és Kőszeggel is. Komoly segítséget jelen 

számukra a 26 önkéntes tűzoltó egyesület, főleg a komolyabb viharkárok elhárításánál. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2018-as évhez képest 2019-ban kismértékben nőtt 

a tűzesetek és a műszaki mentések száma. Ez utóbbit úgy gondolja a forgalomnövekedés, az 

utak túlterheltsége, a közlekedési morál okozzák. Az extrém időjárás okozta károk 

szerencsére elkerülték a megyét, kisebb viharkárokhoz kellett vonulni a szakembereknek. A 

térségben jelentősebb tűzeset Bükön volt, melynek kapcsán kiemeli, hogy a tűzeset 

felszámolásánál komoly segítség volt a Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság. A térségben 

elsősorban ők végzik el a kárelhárítási feladatokat. Ezt évről-évre egyre jobb műszaki 

színvonalon látják el rutinos tűzoltó állománnyal. Együttműködési megállapodást kötöttek a 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

12/2020. 

16 

 

Zsirai Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel is, így a térségben több helyről is érkezik segítség, ha 

szükség van rá. Az önkéntesek szerepvállalása egyre nagyobb. Egyre több kárelhárításban 

vesznek részt, ezért is kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben lehetősége van rá 

támogassa anyagilag a csepregi önkéntes tűzoltókat. 

 

Horváth Zoltán polgármester megköszöni a tűzoltóparancsnokság beszámolóját, és a 

térségben végzett felbecsülhetetlen munkájukat.  

 

Horváth Zoltán polgármester köszönti Kovács Andrást, a Csepregi Önkéntes 

Tűzoltóegyesület elnökét, majd átadja neki a szót. 

 

Kovács András elnök elmondja, hogy példaértékű az együttműködés a szombathelyi 

tűzoltókkal. Jelzi, hogy sok csepregi tűzoltó dolgozik Szombathelyen, akik valamikor 

Csepregen kezdtek. Ő is megköszöni Göncz Szabolcsnak és a szombathelyi állománynak a 

segítőkészségét, az együttműködést. 

 

Horváth Zoltán polgármester jelzi Göncz Szabolcs tűzoltóparancsnok felé, hogy az ülésen 

még tárgyalni fogják a Csepregi Önkéntes Tűzoltóegyesület támogatását.  

 

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 Szombathelyi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság beszámolójának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

 

141/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Szombathelyi Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság 2019. évre vonatkozó 

beszámolóját tudomásul veszi és egyúttal 

megköszöni a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2019. évi munkáját. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 
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3. napirend 

Tájékoztató a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola 2019/2020-as tanévéről 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót Háromi Jenő 

igazgatónak az előterjesztés ismertetésére, mely a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.  

 

Háromi Jenő igazgató ismerteti az előterjesztést, egyéb kiegészítést nem kíván hozzátenni. 

 

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

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Domnánics Alajos bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták és elfogadták a beszámolót, 

melynek kidolgozását megköszöni az iskola igazgatójának.  

 

Horváth Zoltán polgármester szintén megköszöni a részletes beszámolót és az iskolával 

való jó kapcsolatot, a közös munkát. 

 

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 Dr. Csepregi Horváth János Általános 

Iskola beszámolójának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

142/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola jelen határozat 

mellékletét képező, a 2019/2020. nevelési évéről 

szóló tájékoztatóját tudomásul veszi, és egyúttal 

megköszöni a Dr. Csepregi Horváth János 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

munkatársainak a 2019/2020-es tanévben végzett 

munkáját.  

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester – közlésre 

 

Határidő: azonnali – közlésre 
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4. napirend 

A Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2019/2020-as 

nevelési év munkájáról szóló tájékoztatójának megtárgyalása  

 

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

Béláné intézményvezetőnek az előterjesztés ismertetésére, mely a jegyzőkönyv 4. számú 

mellékletét képezi.  

 

Horváth Béláné intézményvezető elmondja, hogy egy éve vette át az intézmény vezetését. 

Az elmúlt évben megismerte az intézményt, a kollégákat, az intézményben folyó munkát. Jó 

kapcsolatot alakított ki a város többi intézményével is. A koronavírus járvány alatt 3 gyermek 

felügyeletét látták el, az óvoda teljes kapacitással május 25-én indult újra. Intézményvezető 

megköszöni polgármester és az önkormányzat hozzáállását, támogatását, segítségét.  

 

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

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Domnánics Alajos bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták és elfogadták a beszámolót, 

melynek kidolgozását megköszöni. 

 

Horváth Zoltán polgármester szintén megköszöni a részletes beszámolót, örül neki, hogy 

jól felkészült intézményvezetőkkel tud együtt dolgozni. Megköszöni intézményvezető és az 

óvoda minden dolgozójának áldozatos munkáját. A beszámolót elfogadásra javasolja. 

 

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 Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI 

beszámolójának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

143/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat képviselő – testülete 

úgy határozott, hogy a Csepregi Óvoda és 

Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési 

Intézmény 2019/2020. nevelési év munkájáról 

szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester – közlésre 

 

Határidő: azonnali – közlésre 
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5. napirend 

A Csepregi Sportegyesület beszámolója a 2019/2020-as idényről 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót Pócza Antal 

elnöknek az előterjesztés ismertetésére, mely a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.  

 

Pócza Antal elnök a beszámolóhoz kiegészítésként elmondja, hogy 2020. február 8-án vette 

át a Csepregi Sportegyesület vezetését. Az akkor sejtett állapotnál sokkal rosszabb helyzetet 

találtak az egyesület pénzügyeiben, mint gondolták. Súlyos könyvelési hibákat, 

szervezetlenséget találtak. A mai napig azon dolgoznak, hogy rendezzék a könyvelést, 

kifizessék a tartozásokat, megtalálják a felelősöket. A szükséges jogi lépéseket is megtették 

ennek érdekében. A problémák megoldása mellett azonban törekednek a jó gyakorlatok 

megtartására, illetve újak kialakítására. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a létesítmény 

épületei nagyon rossz állapotban vannak. A felújítás érdekében TAO támogatásokat céloznak 

meg, próbálnak pályázni is. A pályázaton elnyert műfüves pálya területátadása megtörtént, a 

munkálatok napokon belül elkezdődnek. Bízik benne, hogy november közepén átadhatják a 

pályát a sportolóknak egy nagyobb ünnepség keretében. Gondolkodnak rajta, hogy a pályát az 

óvoda és iskola részére is rendelkezésre bocsátják meghatározott délelőtti órákban. Kéri a 

képviselő-testületet, hogy foglaljon állást abban, hogy a Csepregen tanuló diákok 

kapcsolódjanak be minél többen a helyi civil szervezetek munkájába. Úgy gondolja, hogy ez 

segít a szervezetek utánpótlását erősíteni, azok fennmaradását biztosítani, valamint a városban 

tartani a fiatalságot. Véleménye szerint nem szabad megengedni, hogy olyan kampány folyjék 

a városban, ami azt célozza, hogy a Csepregi Sportegyesületben lévő gyerekek más városok 

egyesületeihez igazoljanak. Ez nem Csepreg érdeke.  

 

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

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Domnánics Alajos bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták és elfogadták a beszámolót. 

Megköszöni Pócza Antal elnöknek a vegyes érzelmekkel teli beszámolót, és reméli, hogy 

sikeresek lesznek a pályázataik, melyek segíthetnek az egyesület előrelépésében. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

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

beszámolót. 

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Horváth Zoltán polgármester megköszöni az egyesület elnökének az elmúlt hónapok 

munkáját, mely segített feltárni a problémákat. Úgy gondolja, hogy egy nagyon jó egyesületi 

struktúra került kialakításra az alakuló ülésen. Köszöni az újításra való törekvéseket, 

beruházásokat, bízik benne, hogy a pályázatok sikeresek lesznek. 

 

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

 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

12/2020. 

20 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepregi Sportegyesület 

beszámolójának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

144/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Csepregi Sportegyesület 2019/2020-as bajnoki 

szezonról szóló szakmai beszámolóját elfogadja, 

és egyúttal megköszöni a Csepregi Sportegyesület 

elnökének és tagságának az elvégzett munkáját. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester – közlésre 

 

Határidő: azonnal 

 

 

6. napirend 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a településkép védelméről szóló 

3/2018. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

 

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

jegyzőkönyv 6. 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 elfogadták a 

határozati javaslatot. 

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József képviselő megjegyzi, hogy ez a város érdekében zajló folyamat, mely 

eredménye egy pozitív településkép kialakítása legyen. Javasolja, hogy a módosítás 

időszakára szükséges főépítészi szolgáltatás beszerzésére vonatkozó felhívás az egész 

megyébe legyen kiküldve, továbbá javasolja, hogy az önkormányzat vonja be a Megyei 

Építész Kamarát is a munkába, illetve a főépítészt majd a képviselő-testület válassza ki. 

 

dr. Balogh László jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy jelenleg egy határozatot 

kell hoznia a testületnek a partnerségi egyeztetés elindítására. Az önkormányzati főépítész 

egy külön szakma, külön végzettséget igényel. A Vas Megyei Kormányhivatal honlapján fent 

vannak azok az építészek, akik ilyen végzettséggel, regisztrációval rendelkeznek. Az 

önkormányzat szempontjából az a főépítész lenne a legjobb választás, aki a rendezési tervet 

készítette, illetve aki ebben is bizonyos szinten közreműködött. Ez most egy módosítás, 

viszont a partnerségi egyeztetést végig kell vinni. Tavaly ezt az állami főépítész jóváhagyta, 

de közben egy minisztériumi álláspont jogszabályértelmezéssel kapcsolatban változott, ezért 
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kell újra módosítani a rendeletet. Nem tartja kizártnak, hogy jövőre egy teljesen új 

szabályozás fog érvénybe lépni, ami mind a helyi építési szabályzatot, mind a településképi 

rendeletet érinteni fogja. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Településképi védelmi rendelőről szóló 

3/2018. (II.28.) számú rendeletének módosítása kapcsán a partnerségi egyeztetés elindítását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

145/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Településképi védelmi rendelőről szóló 3/2018. 

(II.28.) számú rendeletének módosítása kapcsán a partnerségi egyeztetést a 15/2017. 

(IX.29.) számú önkormányzati rendelete alapján elindítja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a rendeletmódosítás lefolytatására és a szükséges 

dokumentumok aláírására. 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a rendeletmódosítás idejére önkormányzati főépítész 

megbízásáról gondoskodjon. 

 

Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

Vigh Ádám településfejlesztési referens 

 

Határidő: azonnal  

 

 

7. napirend 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2017. 

(XI.28.) számú rendeletének módosítása 

 

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

jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták és elfogadták a rendelet 

módosítását. 

 

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 rendelet módosítását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 

13/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete 

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

 

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

 

 

8. napirend 

Döntés a TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050 kódszámú „TOP Óvoda” pályázat tervezői 

tevékenység ellátására irányuló beszerzési eljárás megindításáról 

 

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

jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták és javasolják az eljárás 

megindítását. 

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József képviselő módosító indítványt nyújt be az előterjesztéshez, mely a 

jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi. A módosító indítványban képviselő javasolja, 

hogy a tervezői tevékenység ellátására irányuló beszerzési eljárás során a felkérni kívánt 

gazdasági szereplők körét a Mátis és Egri Tervező Kft-vel egészítse ki a képviselő-testület 

jelen napirend és a következő napirend esetében is. 

 

Horváth Zoltán polgármester jelzi, hogy képviselő javaslatára korábban is megkeresésre 

került a Mátis és Egri Tervező Kft, de egyáltalán nem reagáltak a felkérésre. Ennek 

tekintetében úgy gondolja, hogy nincs értelme őket újra megkeresni.  

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a módosító indítvány elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodó szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

 

 

 

 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

12/2020. 

23 

 

146/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-

1.4.1-15-VS1-2019-00050 azonosító számú „Csepregi Óvoda 

és Bölcsőde KIKI közszolgálat-fejlesztése” című projekt 

tervezői tevékenység ellátására irányuló beszerzési eljárás 

során a felkérni kívánt gazdasági szereplők körét, az 

alábbiakkal egészíti ki: 

 

• Mátis és Egri Tervező Kft. (9700 Szombathely Géfin Gy. 

u. 22.) 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

Dr. Balogh László jegyző megbízásából – Vigh Ádám 

településfejlesztési referens 

 

Határidő: azonnal 

  

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a beszerzési eljárás megindítását.  

 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

147/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050 

azonosító számú „Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgálat-fejlesztése” című 

projekt tervezői tevékenység ellátására irányuló beszerzési eljárás során az alábbi 

gazdasági szereplőket kívánja felkérni: 

 

• Aszterv Kft. (9724 Lukácsháza, Nagycsömötei u. 62.) 

• Gáspár Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Szily J. u. 8.) 

• Oregon Mérnöki Iroda Kft. (9723 Gyöngyösfalu, Kossuth u. 16.) 

• Mátis és Egri Tervező Kft. (9700 Szombathely Géfin Gy. u. 22.) 

 

2. Jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást jóváhagyja. 

3. A beruházás pénzügyi fedezetének az TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050 projekt 

költségvetését jelöli meg. 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi eljárást lefolytassa és hogy a 

beérkezett ajánlat alapján a legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződést megkösse. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

  Dr. Balogh László jegyző megbízásából – Vigh Ádám településfejlesztési referens 

 

Határidő: azonnal 
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9. napirend 

Döntés a TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009 kódszámú „TOP Bölcsőde” pályázat tervezői 

tevékenység ellátására irányuló beszerzési eljárás megindításáról 

 

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

jegyzőkönyv 11. 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 javasolják az eljárás 

megindítását. 

 

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 módosító indítvány elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodó szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

 

148/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-

1.4.1-19-VS1-2019-00009 azonosító számú „A CSEPREGI 

BÖLCSŐDE KAPACITÁSBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE” című 

projekt tervezői tevékenység ellátására irányuló beszerzési 

eljárás során a felkérni kívánt gazdasági szereplők körét, az 

alábbiakkal egészíti ki: 

 

• Mátis és Egri Tervező Kft. (9700 Szombathely Géfin Gy. 

u. 22.) 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

Dr. Balogh László jegyző megbízásából – Vigh Ádám 

településfejlesztési referens 

 

Határidő: azonnal 

  

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a beszerzési eljárás megindítását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 
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149/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

5. Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009 

azonosító számú „A CSEPREGI BÖLCSŐDE KAPACITÁSBŐVÍTŐ 

FEJLESZTÉSE” című projekt tervezői tevékenység ellátására irányuló beszerzési 

eljárás során az alábbi gazdasági szereplőket kívánja felkérni: 

 

• Aszterv Kft. (9724 Lukácsháza, Nagycsömötei u. 62.) 

• Gáspár Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Szily J. u. 8.) 

• Oregon Mérnöki Iroda Kft. (9723 Gyöngyösfalu, Kossuth u. 16.) 

• Mátis és Egri Tervező Kft. (9700 Szombathely Géfin Gy. u. 22.) 

 

6. Jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást jóváhagyja. 

7. A beruházás pénzügyi fedezetének az TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009 projekt 

költségvetését jelöli meg. 

8. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi eljárást lefolytassa és, hogy a 

beérkezett ajánlat alapján a legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződést megkösse. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

  Dr. Balogh László jegyző megbízásából – Vigh Ádám településfejlesztési referens 

 

Határidő: azonnal 

 

 

10. napirend 

A TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016 azonosító számú „A csepregi óvoda és a közösségi 

szolgáltató központ épületenergetikai korszerűsítése” című projekt keretében 

megindítandó nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyása 

 

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

jegyzőkönyv 12. 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, minden szükséges 

információt megkaptak jegyzőtől, így javasolják az ajánlati felhívás jóváhagyását. 

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József képviselő kéri, hogy az érdemi döntés során a képviselő-testület tagjai is 

kerüljenek tájékoztatásra és ne csak utólag tudják meg, hogy ki nyerte el a munkát. 

 

Horváth Zoltán polgármester jelzi, hogy ez a döntés testületi hatáskör, nem dönthet róla 

más, így a napirend még visszakerül a képviselő-testület elé. 

 

A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 
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Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel ajánlati felhívás jóváhagyását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

150/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete TOP-3.2.1-16-VS1-2017-

00016 azonosító számú „A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ 

épületenergetikai korszerűsítése” című projekt keretében megindítandó nyílt 

közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának feltételeit jóváhagyja 

és az eljárás megindításáról dönt az előterjesztésben foglalt tartalommal. 

2. Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

az ajánlattételi felhívás és dokumentáció tervezetét az eljárás megindítását megelőzően 

küldje meg jóváhagyás céljából a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért 

Felelős Helyettes Államtitkársága Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának (KFF). 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a KFF által előírt esetleges 

hiánypótlások teljesítését, majd az eljárás jóváhagyását követően tegye meg a 

szükséges intézkedéseket a közbeszerzési eljárás megindítása érdekében az ajánlati 

felhívás közzététele útján. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 dr. Balogh László jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

11. napirend 

Beszámoló a Magyar Falu program keretében benyújtott pályázatokról  

 

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 és a tájékoztatót 

elfogadták, de vannak megjegyzéseik. Az építési telekkel kapcsolatban tudomásul veszik, 

hogy a megvásárlásra nem elég a pályázati pénz. A további 9 pályázattal kapcsolatban 

elmondja, hogy örültek a Dózsa utca felújításának, de sajnos vannak tartaléklistás pályázatok, 

illetve 3 esetben még döntésre vár az önkormányzat. Ilyenkor kellenek a jó kapcsolatok és a 

törtetés. 

 

Horváth Zoltán polgármester minden nap arra törekszik, hogy sikerre vigye a pályázatokat. 

Több alkalommal egyeztetett Ágh Péter országgyűlési képviselővel is. Tudomásul kell 

azonban venni – mint, ahogy az a nevében is benne van a pályázatnak – főként a falvakat 

támogatják és nem a kisvárosokat. Örülni kell a Dózsa utca felújítására kapott pályázati 

forrásnak, hiszen nem sokan kaptak ilyen lehetőséget a környéken. Csepreg város mindig a 
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TOP pályázatokban szerepelt jól, bízik benne, hogy ez a jövőben is így lesz. Ezzel 

kapcsolatban több egyeztetésen vett, és vesz részt a jövőben a Megyei Önkormányzaton. 

 

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 tájékoztató elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

151/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzata a Magyar Falu Program 

kapcsán kapott jelen határozat mellékletét képező 

összefoglaló tájékoztatást tartalmát áttekintette, a 

tájékoztatást elfogadja és tudomásul veszi. 

 

Felelős: 

Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző megbízásából – Vigh Ádám 

településfejlesztési referens 

 

Határidő: azonnal  

 

 

12. napirend 

Csepreg Város helyi definiált értékleltárának felülvizsgálata 

 

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 a bizottság talán ezzel a 

napirenddel töltötte a legtöbb időt, de mindig vannak újabb és újabb ötletek. Jegyző 

tájékoztatása szerint viszont szükség esetén van mód a változtatásra.  

A bizottság tett egy javaslatot az előterjesztés mellékletét képező helyi értékleltárhoz.  

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatai a következők: 

 

• Csepregi kiemelkedő személyek részbe kerüljön bele:  

➢ A csepregi születésű Petro János, aki a Szombathelyi Szimfónikus Zenekar 

karnagya 

➢ Zátonyi János kiemelkedő pedagógus, szakfelügyelő, a Zeneiskola alapító tagja 
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• A kitüntetettek esetében a Díszpolgári címmel, illetve az Életmű Díjjal rendelkezők 

kerüljenek szétválasztásra. 

• Csepreg város díszpolgárai közé kerüljön felvételre: 

➢ Sárváry László karmester, tanár, zeneszerző, Csepreg Város Fúvószenekar örökös 

karnagya, Bognár Ignác zeneiskola volt igazgatója 

• Csepreg város Életmű Díjasai közé kerüljön felvételre: 

➢ Sudár Lászlóné író, költő, néprajzi gyűjtő, tanár 

• Csepreg Pedagógusokért emlékkő: rossz az elnevezés. Helyesen: Intézményi emlékkő 

volt diákok és dolgozók számára 

• Az óvoda és a bölcsőde 2013-ban vált szét, nem 2019-ben. Az elnevezésből ki kell 

venni az Alapfokú Művészeti Iskola elnevezést, mert 2020. szeptember 30-tól ez 

megszűnik. 

• Feladat ellátási helyek táblázatot törölni kell. 

• Az ellátott feladatok közül kerüljön kihúzásra az alapfokú művészetoktatás szín és 

bábművészet, mivel ez nem része az iskolának. 

• Kerüljön feltüntetésre, hogy az iskola 2011-ben, 2014-ben, 2018-ban elnyerte az Öko 

Iskola illetve 2018-ban az Örökös Öko Iskola címet. 

• A Vas Megyei Szakképzési Centrum Nádasdy Tamás Technikum és Kollégium 

esetében nincs megemlítve, hogy 1962-től? gimnáziumi képzés folyt az iskolában 

1982-ig. Itt maradt meg a leghosszabb ideig a kisvárosok között a gimnáziumi képzés. 

• Csepreg Város Közoktatásért Alapítvány kerüljön felvételre. 

• Nyugdíjas egyesület, nyugdíjas énekkar megemlítése. 

• Intézményeknél nincs szükség a vezetők nevének feltüntetésére. 

• Csepreg Város Fúvószenekara Egyesület részben a javaslatnál törölni kell a tánc 

kifejezést, csak zeneiskola maradjon. 

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

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Dománincs Alajos képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést, egyetért 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök javaslataival.  

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy senki munkáját nem szeretné leszólni, de úgy 

gondolja, hogy ez az anyag nem megfelelő. Ezt mutatják a beérkezett kiegészítő javaslatok is. 

„Fekáliából nem lehet várat építeni.” Rossz alapanyagokból nem lehet jó végeredmény. 

Példaként említi, hogy a régészeti lelőhelyek, műemlékek, utcarészletek nem szerepelnek az 

értékleltárban vagy amatőr, idejétmúlt módon vannak feltüntetve. Az anyagot teljesen 

alkalmatlan tekinti, megfelelő módon újra ki kellene dolgozni az egészet. 

 

Horváth Zoltán polgármester jelzi, hogy képviselőnek volt egy hónapja, hogy megtegye 

javaslatait az értékleltárral kapcsolatban. Sajnálja, hogy ebben sem tudja segíteni a város 

dolgait. De úgy gondolja biztos ennek is oka van. 
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Horváth Gábor alpolgármester kiegészítésként elmondja, hogy az értékleltár 4.7.1 

pontjánál a borvidék megnevezését Sopron-Kőszeg-Vaskeresztes-Csepregre kell változtatni, 

mivel a gazdálkodási területek nagysága így követi egymást. 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök kérdezi, hogy a helyi értékleltár módosításával 

kapcsolatban az intézmények megkeresésre kerültek-e, hogy tegyék meg javaslataikat? 

 

dr. Balogh László jegyző úgy emlékszik, hogy minden intézmény megkapta a felkérő levelet. 

Ziembicki Erzsébet igazgató hétfőn este küldte át módosító javaslatait, amit már a bizottság 

elé nem is tudtak vinni, így azt majd a következő testületi ülésen kell tárgyalni.  

 

Domnánics Alajos bizottsági elnök dr. Dénes József képviselő hozzászólására reagálva 

elmondja, hogy az értékleltárral kapcsolatos megbeszélésen, ahol dr. Dénes József képviselő 

is jelen volt, elhangzott, hogy a készítő egy alapanyagot rak össze a meglévő információkból, 

melyet utána ki lehet egészíteni, vagy javítani. Új információk, kiegészítések érkeztek is az 

értékleltárhoz, így a lehetőség képviselő előtt is adott volt, hogy megtegye javaslatait. Nem 

érti, hogy nemtetszésének miért ilyen vulgáris módon adott hangot. 

 

dr. Dénes József képviselő nem szeretne erről a témáról Domnánics Alajos képviselővel vitát 

folytatni. Polgármester hozzászólására reagálva elmondja, hogy úgy gondolja, hogy nem a 

képviselő-testület tagjainak feladata az értékleltár elkészítése, hanem pályázati forrásból 

finanszírozva Bozzay Balázs, illetve erre a célra foglalkoztatott intézményi, valamint hivatali 

ügyintézők dolga, így polgármester megjegyzését visszautasítja. Az egyéni szakértelme révén 

nézte meg az értékleltár anyagát, javíthatatlannak tartja, ezért nem tett semmilyen javaslatot. 

A meglévő is rossz volt, most a módosított sem lesz jobb. Formálisan van értékleltára a 

városnak, így hiányából nem keletkezik kár, de gyakorlatilag teljesen alkalmatlannak tartja, 

amit nem lehet javítani, ezért nem is állt neki tételesen végignézni.  

 

Domnánics Alajos bizottsági elnök jelzi, hogy biztos azért, mert akkor dolgozni kellett 

volna vele. 

 

dr. Dénes József képviselő egyetért bizottsági elnök hozzászólásával, és jelzi, ha megbízást 

kap rá, vagy Bozzay Balázs jelzi, hogy segítségre van szüksége, akkor szívesen megteszi, 

ahogy azt már korábban is jelezte. Eddig nem kapott megkeresést sem tőle, se mástól. Önként 

pedig miért kontárkodjon bele, amikor ez nem az ő, és nem a képviselő-testület feladata. 

 

Horváth Zoltán polgármester jelzi, hogy „Ízlések és pofonok”. 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Csepreg Város helyi definiált értékleltára 

módosításának elfogadását a javasolt kiegészítésekkel. 
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A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

152/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a „A települések helyi definiált 

értékleltárának elkészítését és dokumentálást segítő intézkedés” című, VP6-19.2.1.-90-Ö.1-17 

azonosítószámú pályázat, 1917298768 projekt azonosítójú Támogatói okirat keretében 

elkészült, és a határozat mellékletét képező Csepreg Város Helyi Értékleltár módosított 

dokumentumát az alábbi kiegészítésekkel jóváhagyja: 

• Az értékleltár 4.7.1 pontjánál a borvidék megnevezését Sopron-Kőszeg-Vaskeresztes-

Csepregre kell változtatni. 

• Az értékleltár 4.6.9 pontjánál Csepreg Város Fúvószenekara Egyesület részben a 

javaslatnál törölni kell a tánc kifejezést, csak zeneiskola maradjon. 

• Az intézmények esetében nincs szükség a vezetők nevesítésére, melyre figyelemmel az 

értékleltár 4.6.2 pontját változtatni szükséges.  

 

Felelős:   

Horváth Zoltán polgármester  - közlésre 

BFH Európa Kft. - benyújtásra 

 

Határidő: azonnal 

 

 

13. napirend 

Döntés a civil szervezetek 2020. évi támogatásáról 

 

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

jegyzőkönyv 15. számú mellékletét képezi.  

 

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

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Dománincs Alajos képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést. A 

beérkezett pályázatokat és támogatási igényeket áttekintették, majd pedig összeállítottak egy 

javaslatot a képviselő-testületi ülésre. A beérkezett igényeket és a bizottság javaslatát az 

alábbi táblázat tartalmazza, melyet a bizottsági elnök felolvas: 

 

 
Pályázó neve Pályázat tárgya 

kért 

összeg 

biz. jav. 

1 Csepregi Óvodásokért Alapítvány Ünnepek a hagyományok tükrében 300.000,- 100.000. 

2 
Csepregi Borbarát Hölgyek 

Egyesülete 
15 éves ünnepi rendezvény 300.000,- 200.000. 

3 
Csepreg Közbiztonságáért PB 

Egyesület 
Működési költségek 300.000,- 300.000. 

4 Csepreg Város Fúvószenekara Működési költségek 300.000,- 300.000. 

5 
Csepregi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 

"Civilként egyenruhában", önkéntes 

segítés a bajba jutottakon. 
 

300.000,- 300.000. 

6 Csepregi Polgárőr Egyesület Polgárőrszolgálat működésének 300.000,- 0.- 
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biztosítása 

7 Csepregi Vegyeskar Egyesület 
Alapcél szerinti működésnek a 

támogatására 
300.000,- 200.000. 

8 Farkas Sándor Egylet 
Együtt-működési és rendezvényi 

támogatás 
300.000,- 200.000. 

9 Idős Lakókért Alapítvány 10 éves jubileumi rész működésére 100.000,- 100.000. 

1

0 

Dr. Csepregi Horváth János KIKI 

Diákönkormányzata Egyesület 
 

Technikai eszközpark bővítése,  

ajándékkészítő délután 

anyaköltségének fedezése 
 

300.000,- 100.000. 

1

1 
Mozaik Képzőművészeti Kör Kiállítás, működési költségek 60.000,- 60.000.- 

1

2 

Répce-Vidék Kultúrájáért 

Alapítvány 

Üvegrózsa, könyvutalvány, 

oklevelek, marketing 
100.000,- 50.000.- 

     

 Összesen:  2.960.000

,- 

1.910.000 

 

A Csepregi Polgárőr Egyesület kapcsán bizottsági elnök elmondja, hogy azért nem 

támogatták az egyesületet, mert úgy tudják, hogy az egyesülettel több probléma is van, lehet, 

hogy már meg is szűnt.  

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök úgy gondolja, hogy a járványhelyzet az 

egyesületeket sokkal jobban akadályozta a munkájukban, mint az intézményeket, mivel az 

intézményekben akkor is meg kell tartaniuk a rendezvényeket, ha csak 50%-os vagy 10%-os 

kihasználtsággal működnek. Az iskolának akkor is kell eszköz, ha nem működnek. A Dr. 

Csepregi Horváth János KIKI Diákönkormányzata Egyesületnek még több mint egy millió 

forintot kell összegyűjtenie a kézilabda pálya felújításához. Csepreg Város Fúvószenekarának 

milliós összegbe kerülnek a hangszerek. Nehéz összehasonlítani az egyesületeket, mert ebben 

az évben önhibájukon kívül nem tudtak annyit dolgozni, mint tavaly. A Répce-Vidék 

Kultúrájáért Alapítvány minden év végén jutalmazza a tanulókat például üvegrózsákkal, és 

ezt a járványtól függetlenül teszik. Ezen kívül pedig vannak olyan csoportok, akikről tudja, 

hogy nem pályázhatnak, viszont azt nem tudja, hogy ők hogyan jutnak hozzá a támogatáshoz. 

Ettől függetlenül elfogadja a bizottság javaslatát. 

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy teljes mértékben egyetértett Domnánics 

Alajos bizottsági elnökkel a támogatások megítélése során, hiszen voltak olyan egyesületek, 

akiknek a járványhelyzet miatt fizikai képtelenség volt működni. A felhasználható keretből a 

javaslattal sikerült 1 millió forintot megspórolni, melyet fel lehet használni a későbbiekben 

valamilyen formában, akár a többi csoport támogatására. 

 

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

 

Horváth Gábor alpolgármester bejelenti érintettségét a Csepregi Borbarát Hölgyek 

Egyesülete támogatásával kapcsolatban. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Horváth Gábor alpolgármester 

szavazásból történő kizárását az egyesület támogatásáról szóló döntéskor. 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

12/2020. 

32 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

153/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy Horváth Gábor alpolgármestert 

érintettsége miatt kizárja a Csepregi Borbarát 

Hölgyek Egyesülete által benyújtott pályázat 

elbírálásáról szóló döntésből. 

Felelős:   

Horváth Zoltán polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete 

támogatását.  

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 

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

 

154/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil szervezetek 

támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a Családügyi, 

Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve a Csepregi Borbarát 

Hölgyek Egyesület által a 2020. évben benyújtott pályázat tekintetében 200.000 Ft 

összegű, vissza nem térítendő támogatást állapít meg. 

2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a 

támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: 2020. október 2. - a támogatási szerződés aláírására 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepregi Óvodásokért Alapítvány 

támogatását.  

 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

155/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil 

szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a 
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Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve a Csepregi 

Óvodásokért Alapítvány által a 2020. évben benyújtott pályázat tekintetében 100.000 

Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást állapít meg. 

2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a 

támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: 2020. október 2. - a támogatási szerződés aláírására 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepreg Közbiztonságáért Polgárőr és 

Bajtársi Egyesület támogatását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

156/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil 

szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a 

Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve a Csepreg 

Közbiztonságáért Polgárőr és Bajtársi Egyesület által a 2020 évben benyújtott 

pályázat tekintetében 300.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást állapít meg. 

2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a 

támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: 2020. október 2. - a támogatási szerződés aláírására 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepreg Város Fúvószenekara 

támogatását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

157/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil 

szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a 

Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve Csepreg 

Város Fúvószenekara által a 2020 évben benyújtott pályázat tekintetében 300.000 Ft 

összegű, vissza nem térítendő támogatást állapít meg. 

2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a 

támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 
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Határidő: 2020. október 2. - a támogatási szerződés aláírására 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

támogatását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

158/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil 

szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a 

Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve a Csepregi 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület által a 2020 évben benyújtott pályázat tekintetében 

300.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást állapít meg. 

2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a 

támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: 2020. október 2. - a támogatási szerződés aláírására 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepregi Polgárőr Egyesület 

támogatását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

 

159/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil szervezetek 

támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a Családügyi, Kulturális és 

Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve a Csepregi Polgárőr Egyesület által a 2020. 

évben benyújtott pályázatát nem támogatja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: 2020. október 2. - a támogatási szerződés aláírására 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepregi Vegyeskar Egyesület 

támogatását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 
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160/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil 

szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a 

Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve a Csepregi 

Vegyeskar Egyesület által a 2020. évben benyújtott pályázat tekintetében 200.000 Ft 

összegű, vissza nem térítendő támogatást állapít meg. 

2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a 

támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: 2020. október 2. - a támogatási szerződés aláírására 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Farkas Sándor Egylet támogatását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

161/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil 

szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a 

Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve a Farkas 

Sándor Egylet által a 2020 évben benyújtott pályázat tekintetében 200.000 Ft 

összegű, vissza nem térítendő támogatást állapít meg. 

2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a 

támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: 2020. október 2. - a támogatási szerződés aláírására 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az Idős Lakókért Alapítvány támogatását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

162/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil 

szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a 

Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve az Idős 

Lakókért Alapítvány által a 2020 évben benyújtott pályázat tekintetében 100.000 Ft 

összegű, vissza nem térítendő támogatást állapít meg. 

2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a 

támogatási szerződés aláírására. 
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Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: 2020. október 2. - a támogatási szerződés aláírására 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az Dr. Csepregi Horváth János KIKI 

Diákönkormányzata Egyesület támogatását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

163/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil 

szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a 

Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve a Dr. 

Csepregi Horváth János Kiki Diákönkormányzata Egyesület által a 2020 évben 

benyújtott pályázat tekintetében 100.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást 

állapít meg. 

2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a 

támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: 2020. október 2. - a támogatási szerződés aláírására 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az Mozaik Képzőművész Kör 

támogatását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

164/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil 

szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a 

Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve a Mozaik 

Képzőművész Kör által a 2020. évben benyújtott pályázat tekintetében 60.000 Ft 

összegű, vissza nem térítendő támogatást állapít meg. 

2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a 

támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: 2020. október 2. - a támogatási szerződés aláírására 
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Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az Répce-Vidék Kultúrájáért Alapítvány 

támogatását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

165/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil 

szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a 

Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve a Répce-

Vidék Kultúrájáért Alapítvány által a 2020 évben benyújtott pályázat tekintetében 

50.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást állapít meg. 

2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a 

támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: 2020. október 2. - a támogatási szerződés aláírására 

 

 

14. napirend 

Tájékoztatás S005 Csepreg szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 

vagyonértékeléséről 

 

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 a bizottság tárgyalta az 

előterjesztést, megkapták a szükséges információkat jegyzőtől, így úgy döntöttek, hogy 

javasolják a vagyonértékelés elkészítését. 

 

dr. Balogh László jegyző kiegészítésként elmondja, hogy azért nem készült el a 

vagyonértékelés 2019. december 31-ig mert úgy volt, hogy a Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda egy KEOP-s forrásból elkészíti azt. Erről az önkormányzat tájékoztatva lett és a 

VasiVíz Zrt is folyamatosan azt kommunikálta, hogy nem kell ezzel foglalkozni. A teljesítés 

véghatárideje 2023., amit a Magyar Energetikai Hivatal nem hajlandó tudomásul venni, nem 

kooperálnak egymással, hiába szólt nekik a Nemzeti Fejlesztési Iroda, hogy ezzel gond van, 

módosítsanak határidőt, továbbra is azt szorgalmazzák, hogy póthatáridő kitűzésével egy 

hónapon belül meg kell csinálni a vagyonértékelést. Az önkormányzat jelzéssel élt a 

Belügyminisztérium felé, hogy módosítsák a törvényi határidőt, amit megtett a Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda is, valamint polgármester is jelezte Vas megye országgyűlési 

képviselője felé, hogy járjon közbe ez ügyben. Amennyiben nem történik semmi rövid 

határidőn belül szükséges egy feltételes beszerzési eljárás lefolytatása a vagyonértékelésre. 

Ennek eredményeként lesz egy vagyonértékelés saját költségvetésből, illetve 2023. végén egy 

uniós forrásból. Sajnos ez most pénzpazarlás, de az önkormányzat nem tud mást tenni. 
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Hozzávetőlegesen 1,7 millió forintba kerül a vagyonértékelés, melyet a települések tulajdoni 

hányad alapján fizetnek ki. Ha a testület a határozati javaslatot elfogadja, akkor egyeztetni 

szükséges a többi tulajdonos önkormányzattal is a költségek arányos elosztásáról. Ha ez a 

vagyonértékelés nem történik meg elképzelhető, hogy hasonló nagyságrendű büntetést 

szabnak ki a tulajdonosokra. 

 

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 vagyonértékeléshez szükséges 

beszerzési eljárás lefolytatását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

 

166/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határozott, 

hogy S005 Csepreg szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 

tekintetében a rendszer vagyonértékelésére feltételes beszerzési 

eljárást folytat le. 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy megfelelő tevékenységi körrel 

rendelkező szervezetektől/személyekről ajánlatot kérjen és az 

eljárást lefolytassa. Továbbá a legkedvezőbb ajánlattevővel 

szerződést kössön abban az esetben, ha vagyonértékelésre 

vonatkozó törvényi határidő meghosszabbítása tekintetében az 

illetékes szervek nem érnek el pozitív eredményt.  

3. A vagyonértékelés pénzügyi fedezetét Csepreg Város 

Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséből a 

szennyvízhasználati díj terhére biztosítja. 

4. Felkéri a polgármestert, hogy az eljárás eredményéről, illetve 

bármilyen releváns információról a képviselő- testületet soron kívül 

tájékoztassa. 

Felelős: 

Horváth Zoltán – polgármester 

dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

Vigh Ádám településfejlesztési referens 

 

Határidő: azonnal 
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15. napirend 

Csepreg Város Területi Gondozási Központja belső felújításának és karbantartásának 

jóváhagyása és tudomásulvétele 

 

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 az előterjesztést. 

Zétényi Irén intézményvezető a bizottsági ülésen tájékoztatta a képviselőket a felújítás 

szükségességéről. Sajnálja, hogy a felújításra szánt összeg eredetileg buszvásárlásra volt 

szánva, de így az már nem valósulhat meg. A bizottság javasolja az intézmény felújítását. 

 

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 Területi Gondozási Központ 

felújításának jóváhagyását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

167/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete a 

Csepreg Város Területi Gondozási Központja (9735 

Csepreg, Kossuth u. 67.) épületén elvégzendő 

felújításokat elvégzését jóváhagyja és felhatalmazza 

az intézmény vezetőjét a beszerzési eljárás 

lefolytatására és a vállalkozási szerződés 

megkötésére.  

2. Az elvégzendő munkálatok pénzügyi fedezetéül a 

Területi Gondozási Központ beköltözők általi 

egyszeri hozzájárulására elkülönített pénzösszegét 

jelöli meg, legfeljebb 6 500 000 Ft összegig. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

  Dr. Balogh László jegyző megbízásából – Vigh 

Ádám településfejlesztési referens 

 

Határidő: azonnal 
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16. napirend 

Döntés a Csepreg 0398/40 hrsz-ú és a Csepreg 3565/1 hrsz-ú közterületek elnevezéséről  

 

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

jegyzőkönyv 18. 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 az előterjesztést, 

javasolják a közterületek elnevezését. 

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Horváth Gábor alpolgármester örül neki, hogy ezek a területek is elnevezésre kerülnek, 

mivel nagyon sokan laknak már azon a környéken, viszont aggodalmát fejezi ki azért, mert a 

lakosság növekedésével a talajterhelés is egyre nagyobb lesz. 

 

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy foglalkozni kell a Alsó-Világoshegy - Felső-

Világoshegy elnevezés cseréjével mert az így nem megfelelő.  

 

dr. Balogh László jegyző jelzi, hogy ott már címek lettek kiosztva.  

 

dr. Dénes József képviselő elfogadhatatlannak tartja, hogy helytelenül lett elnevezve a 

közterület. Függetlenül attól, hogy címek lettek kiosztva javasolja a módosítást. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a közterületek elnevezését. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

168/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-

testülete a Csepreg 3565/1 helyrajzi számú 

közútként nyilvántartott közterületnek az alábbi 

elnevezést adja: 

 

Csepreg 3565/1 hrsz. – Felső-Hanga út 

 

Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester 

Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

Pörs Péter városüzemeltetési referens 

 

Határidő: azonnal  
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A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

169/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

a 0398/40 helyrajzi számú közterületnek az alábbi 

elnevezést adja: 

 

Csepreg 0398/40 hrsz. – Felső-Benehegyi út 

 

Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester 

Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

Pörs Péter városüzemeltetési referens 

 

Határidő: azonnal  

 

 

17. napirend 

Döntés Csepreg 0345/65 és a 0345/69 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási jogával 

kapcsolatban 

 

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

jegyzőkönyv 19. 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 az előterjesztést, és 

szívesen megvennék az ingatlanokat, de tudják, hogy nincs rá anyagi fedezet, így javasolják, 

hogy az önkormányzat mondjon le az elővásárlási jogáról. 

 

Horváth Zoltán polgármester egyetért bizottsági elnökkel a vásárlással kapcsolatban, mert 

kedvező befektetési lehetőség lenne, de erre sajnos az önkormányzatnak nincs anyagi 

lehetősége. 

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Horváth Gábor alpolgármester kérdezi, hogy ez az elővásárlási joggal kapcsolatos kérdés 

miért került a testület elé, hiszen máskor is vettek már meg területeket a környéken, de akkor 

nem tárgyalta a testület. 

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy az ingatlan nyilvántartásban valamikor bejegyzésre 

került ez a jog, ezért van szükség a tárgyalásra. Korábban valamilyen megfontolással az 

önkormányzat a Bene-hegyi tó város felőli oldalán az összes telekre kérte ezt a bejegyzést. 
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Oláh Imre képviselő ragaszkodna az ingatlanok megvásárlásához, mert előnyös 

befektetésnek tartja az önkormányzat részére. Maga a terület nagyon jó fekvésű hiszen az 

erdőre, a szőlőültetvényekre néz. Korábban Varga Dániel képviselő is szorgalmazta az ilyen 

jellegű befektetéseket, akkor éppen a tó kapcsán és most úgy gondolja, hogy akkor neki volt 

igaza. Véleménye szerint az önkormányzatnak is érdekeltséget kell szereznie a hegyen.  

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az elővásárlási jogról való lemondást.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

170/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy: 

Astrid Knabl (A-6130 Schwarz, Alois-Norer Str. 11.; 

an.: Helga Lengauer), és Ronald Knabl (A-6130 

Schwarz, Alois-Norer Str. 11.; an.: Knabl Brigitte) 

eladók, valamint Jasarevic Fikret (A-1200 Wien, 

Allerheiligenplatz 3/36.; an.: Rahima Kovacevic) 

vevő között létrejövő Csepreg (külterület) 0345/65 

hrsz. és 0345/69 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok 

adásvételi szerződése kapcsán elővásárlási jogával 

nem kíván élni. 

Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester - közlésre 

Dr. Balogh László jegyző - végrehajtásra 

 

Határidő: azonnal – közlésre 

 

 

18. napirend 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. 

évi fordulójához 

 

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

jegyzőkönyv 20. számú mellékletét képezi.  

 

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

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Domnánics Alajos bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták az előterjesztést és javasolják 

a csatlakozást az ösztöndíj pályázathoz, azzal a kiegészítéssel, hogy a korábbi évek 
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hagyományainak megfelelően a pénzügyi keretet 50.000 Ft-tal megemelnék, így az a 2021. 

évi fordulóban 950.000 ft lenne. 

 

Oláh Imre képviselő úgy emlékszik, hogy idén nem akarták emelni a keretösszeget. 

 

Domnánics Alajos bizottsági elnök elmondja, hogy Horváth Gábor korábbi bizottsági elnök 

javaslatára 1 millió ft lenne a határ, ahol megállnak. Ez a 2022-es pályázati fordulóban 

teljesülne. 

 

Horváth Gábor alpolgármester elmondja, hogy azért javasolta ezt a határt, mert a város már 

évek óta így is nagyobb összeget ad a pályázóknak, mint a megyei önkormányzat. Az elmúlt 

évben már 8 – 10 ezer forintot tudtak havonta szétosztani pályázónként. 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök kérdezi, hogy feltételként kiköthető-e a pályázók 

felé, hogy ha lehetőségük van rá, akkor Magyarországon helyezkednek el és nem mennek 

külföldre? 

 

dr. Balogh László jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy erre a pályázat nem ad 

lehetőséget. 

 

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 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz 

való csatlakozást.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

171/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos 

szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok támogatására létrehozott, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2021. évi pályázati fordulójához. 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ösztöndíjrendszer anyagi 

fedezetére az önkormányzat 2021. évi költségvetésében – a korábbi bizottsági 

javaslatot figyelembe véve és az elmúlt évek tendenciáját követve, a 2020. évben 

biztosított önkormányzati forrást 50 ezer Ft – tal megemelve – 950 ezer forint 

önkormányzati támogatást biztosít. 

3. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók számára, 

valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati 

fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 

hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott 
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támogatás összegének továbbítása során betartja az Általános Szerződési 

Feltételekben foglaltakat. 

4. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 5-ig megjelenteti az 

„A” és „B” típusú pályázati felhívását. 

 

Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester – a Csatlakozási nyilatkozat aláírására 

Dr. Balogh László jegyző a pályázati eljárás lebonyolítására 

 

Határidő: 2020. október 1. 

 

 

19. napirend 

Döntés Buús Tibor és Buús Marianna Andrea ifjú házasok első lakáshoz jutásának 

támogatási kérelméről 

 

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

jegyzőkönyv 21. számú mellékletét képezi.  

 

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

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Domnánics Alajos bizottsági elnök elmondja, hogy tárgyalták az előterjesztést, a pályázók a 

feltételeknek megfelelnek, így javasolják a támogatás odaítélését. 

 

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 támogatás odaítélését. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

 

172/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Buús 

Marianna Andrea és Buús Tibor Csepreg, Rákóczi utca 

21. 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) 
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Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Hárominé Orbán 

Erika bizottsági elnöktől érkezett egy előterjesztés melynek napirendre vétele a testületi ülés 

elején elmaradt, így most szeretne napirend módosító javaslattal élni. Szeretné az Egyebek 

napirendi ponton belül tárgyalni az „Iskolakezdési támogatás nyújtásának kezdeményezése” 

című előterjesztést.  

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

173/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

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

határozatok teljesítéséről, az átadott hatáskörben hozott döntésekről 

 

2. Beszámoló a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi 

munkájáról  

 

3. Tájékoztató a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola 2019/2020-as 

tanévéről 

 

4. A Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 

2019/2020-as nevelési év munkájáról szóló tájékoztatójának megtárgyalása  

 

5. A Csepregi Sportegyesület beszámolója a 2019/2020-as idényről 

 
6. Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a településkép 

védelméről szóló 3/2018. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

 

7. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 

17/2017. (XI.28.) számú rendeletének módosítása 

 

8. Döntés a TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050 kódszámú „TOP Óvoda” pályázat 

tervezői tevékenység ellátására irányuló beszerzési eljárás megindításáról 

 

9. Döntés a TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009 kódszámú „TOP Bölcsőde” pályázat 

tervezői tevékenység ellátására irányuló beszerzési eljárás megindításáról 

 

10. A TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016 azonosító számú „A csepregi óvoda és a 

közösségi szolgáltató központ épületenergetikai korszerűsítése” című projekt 

keretében megindítandó nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának 

jóváhagyása 

 

11. Beszámoló a Magyar Falu program keretében benyújtott pályázatokról  

 

12. Csepreg Város helyi definiált értékleltárának felülvizsgálata 

 

13. Döntés a civil szervezetek 2020. évi támogatásáról 
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14. Tájékoztatás S005 Csepreg szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 

vagyonértékeléséről 

 

15. Csepreg Város Területi Gondozási Központja belső felújításának és 

karbantartásának jóváhagyása és tudomásulvétele 

 

16. Döntés a Csepreg 0398/40 hrsz-ú és a Csepreg 3565/1 hrsz-ú közterületek 

elnevezéséről  

 

17. Döntés Csepreg 0345/65 és a 0345/69 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási jogával 

kapcsolatban 

 

18. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2021. évi fordulójához 

 

19. Döntés Buús Tibor és Buús Marianna Andrea ifjú házasok első lakáshoz 

jutásának támogatási kérelméről 

 

20. Egyebek 

a. A TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00007 azonosító számú „Helyi identitás és 

kohézió erősítése Csepreg Város és térségében” című projekt keretében 

megvalósuló új digitális felületek megtervezésével és elkészítésével 

kapcsolatos döntéshozatal. 

 

b. Csepreg Nádasdy u. 20. önkormányzati bérlakás fürdőszoba felújítása 

 

c. Iskolakezdési támogatás nyújtásának kezdeményezése 

 

d. Lakossági kéréssel kapcsolatos döntés (zárt ülés) 

 

20/1. napirend 

A TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00007 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió erősítése 

Csepreg Város és térségében” című projekt keretében megvalósuló új digitális felületek 

megtervezésével és elkészítésével kapcsolatos döntéshozatal. 

 

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

jegyzőkönyv 22. számú mellékletét képezi. Kiegészítésként elmondja, hogy 3 db árajánlat 

beszerzése szükséges Csepreg Város új honlapjának megtervezésére és létrehozására. Erre a 

pályázat lehetőséget biztosít. Erről kell most a testületnek döntenie. 

 

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 beszerzési eljárás megindítását.  
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A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

174/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00007 

azonosító számú „Helyi identitás és kohézió erősítése Csepreg Város és térségében” című 

projekt keretében megvalósuló új digitális felületek megtervezésével és elkészítésével 

kapcsolatos beszerzési eljárás során az alábbi gazdasági szereplőket kívánja felkérni: 

 

• KARMA Interactive Kft. (9700 Szombathely, Alsóhegyi u. 10/A.) 

• e.Sence Technology Kft. (9761 Táplánszentkereszt, Gyöngyös utca 3.) 

• Takács Tibor ev. (9552 Vásárosmiske, Petőfi u. 31.) 

 

2. Jelen feljegyzés mellékletét képező ajánlattételi felhívást jóváhagyja. 

3. A beruházás pénzügyi fedezetének az TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00007 projekt 

költségvetését jelöli meg. 

4. Felkéri a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a beérkezett ajánlatokat 

elbírálva, a legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződés megkötését kezdeményezze. 

 

Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester  

Dr. Balogh László jegyző - végrehajtásra 

 

Határidő: azonnal 

  

 

dr. Dénes József képviselő kérdezi, hogy mekkora összeg szerepel a pályázatban ezen a 

költségsoron? 

 

dr. Balogh László jegyző jelzi, hogy nyilvános ülésen nem szeretne ilyen tájékoztatást adni, 

mert az torzítaná a versenyt. 

 

dr. Dénes József képviselő kéri, hogy a bontás és elbírálás során a képviselő-testület tagjai 

legyenek értesítve. 

 

dr. Balogh László jegyző megjegyzi, hogy a képviselő-testület felhatalmazta a Csepregi 

Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a beszerzést bonyolítsa le. Nem a Hivatal hozza meg a 

döntést, hanem a testület, vagy a polgármester, ha arra a testület felhatalmazza, mint most. 

Jelenleg úgy tűnik, hogy a Hivatal meggyanúsításra került, hogy játszik a beszerzésekkel. A 

Hivatalban elvileg szakemberek dolgoznak, akiknek az a feladatuk, hogy ezeket a 

beszerzéseket lebonyolítsák, de ezek szerint az ügyintézők mellé oda kell állítani a 

képviselőket, nehogy csaljanak, lopjanak vagy hazudjanak. dr. Dénes József képviselő 

folyamatosan ezzel támadja a Hivatalt. 

 

dr. Dénes József képviselő véleménye szerint itt arról van szó, hogy polgármester egymaga 

dönthessen felhatalmazás alapján, vagy a képviselő-testületnek is lehet beleszólása a 

döntésbe. Az októberi ülésen javasolni fogja ennek a szabályzatnak a módosítását. 
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20/2. napirend 

Csepreg Nádasdy u. 20. önkormányzati bérlakás fürdőszoba felújítása 

 

Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Csepreg Nádasdy u. 

20. szám alatt lévő önkormányzati bérlakás állaga jelentősen leromlott. Korábban keletkezett 

egy csőtörés, aminek a következménye azt lett, hogy már a falon is folyik a víz. Az előzetes 

felmérés alapján nagyságrendileg 1 millió forintos javítási költséggel kell számolni. Teljes 

fürdőszoba felújítást kell elvégezni. A jelenlegi kár már a szomszédos lakásokat is 

veszélyezteti. Mivel az előzetes számítások szerinti felújítási összeg nagyobb, mint 

polgármester hatásköre, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy adjon felhatalmazást kivitelező 

beszerzésére, árajánlat kérésére. Az önkormányzat biztosítása kiterjed ilyen jellegű 

káreseményre, de egyelőre még nem lehet tudni, hogy milyen mértékben.  

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök tájékoztatja az „új” képviselőket, hogy az 

önkormányzati lakás bérlője évekig semmit nem fizetett, halmozta a hátralékot, ezért sem 

foglalkozott vele az előző ciklusban az önkormányzat. Úgy gondolja a bérlő is hibás a 

jelenleg kialakult helyzet miatt. Vannak a városban még olyan lakások, melyek régóta várnak 

felújításra. 

 

Horváth Zoltán polgármester véleménye szerint a kialakult helyzettel kapcsolatban már 

csak azt tudják tenni, hogy megvédik a bérlakást és annak értékét. Olyan jellegű probléma van 

a házzal, (rosszak a csapok, lyukas a kád, omlik a vakolat) ami már nem tűr halasztást, meg 

kell szüntetni az életveszélyes állapotot. 

 

Oláh Imre képviselő szerint, ha éjjel-nappal folyik a víz a falon, akkor el kell zárni a 

főcsapot és csak egy meghatározott időre kinyitni, ameddig vízre van szüksége a lakónak. Ezt 

technikailag meg lehetne oldani lengővezetékkel. Ezzel a családdal mindig probléma volt.  

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a beszerzési eljárás megindítását. 

 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

175/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja 

Horváth Zoltán polgármester tájékoztatóját a 9735 Csepreg Nádasdy u. 20. cím alatt 

lévő önkormányzati bérlakás szükségszerű felújításáról. 

2. Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházásra irányuló beszerzési 

eljárás során az alábbi gazdasági szereplőket kívánja felkérni: 
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• Vasi Ingenieur Korlátolt Felelősségű Társaság, 9700 Szombathely, Kőszegi 

utca 27-31. B. lház. 

• Lujber Bau Kft; Teljes név: Lujber Bau Korlátolt Felelősségű Társaság; 

Székhely: 9735 Csepreg, Taksony utca 9/B. 

• SI-MO 2006 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 9734 Peresznye, Petőfi 

utca 13. 

 

3. A beruházás pénzügyi fedezetének Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi 

költségvetését jelöli meg. 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi eljárást lefolytassa, és a beérkezett 

ajánlat alapján a legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződést megkösse. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

  Dr. Balogh László jegyző megbízásából – Vigh Ádám településfejlesztési referens 

 

Határidő: azonnal 

 

 

20/3. napirend 

Iskolakezdési támogatás nyújtásának kezdeményezése 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd felolvassa Hárominé Orbán 

Erika bizottsági elnök előterjesztését, mely a jegyzőkönyv 23. számú mellékletét képezi. 

Kérdezi bizottsági elnököt, hogy amennyiben elfogadják ezt a javaslatot, akkor mekkora 

összegre kell számítania az önkormányzatnak, és hány gyereket érint. 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy nagyon sok településen van 

iskolakezdési támogatás. A bizottság mindhárom tagja teljes egyetértésben javasolta ennek 

bevezetését. Csepregi lakhellyel rendelkező óvodások, az iskolások és a középiskolások 

támogatására gondoltak szociális helyzettől függetlenül, óvoda, - iskolalátogatási igazolás 

alapján. Arra nem tettek javaslatot, hogy ez már ebben a tanévben induljon, vagy csak jövőre. 

Nehéz ezeket a dolgokat kigazdálkodni, mert Csepregnek nagy az intézményi hálózata, de 

biztos, hogy nagy segítség lenne a szülőknek. 

 

Oláh Imre képviselő elmondja, hogy ezt a támogatást minden évben megkapnák a családok a 

tanév vagy nevelési év kezdetén. Jelenleg minden Csepreg környéki településen van ilyen 

jellegű támogatás. Csepregnek ez hozzávetőlegesen 3 millió forint kiadást jelentene éves 

szinten. 

 

Domnánics Alajos bizottsági elnök elismeri, hogy szükség lenne ilyen támogatásra, de nem 

csak a fiataloknak, hanem az időseknek is. Jelenleg azonban nincs olyan helyzetben az 

önkormányzat, hogy ezt fedezni tudja. 

 

Oláh Imre képviselő megjegyzi, ha ő vagy Hárominé Orbán Erika képviselő javasolnak 

valamit, akkor neki egyszerre meg kell mondani, hogy miből. Év elején is megszavazták a 22 

millió forintot anélkül, hogy gondolkodni kellett volna, hogy honnan teremtik elő az összeget. 

Javasolja, hogy vizsgálják meg a Városgazdálkodás vagy az intézmények gazdálkodását, úgy 

gondolja van ezen a területen olyan forrás, amit nélkülözni lehet. 
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Horváth Zoltán polgármester egyetért a bizottsági kezdeményezéssel, és elmondja, hogy 

számos megkeresést kapott ezzel kapcsolatban a lakosságtól. Ebben az évben azonban a 

költségvetés teljesen felborult. Jelenleg 73%-on van az önkormányzat. A tervezett 

adóbevételekből 40 millió forint hiányzik, ami valószínű nem is fog teljesülni. Ezért mondta 

azt, hogy inkább állítsanak le kivitelezéseket és ezért van szükség az önkormányzat rendkívüli 

támogatására is, melyről már egyeztetett az országgyűlési képviselővel. Nem utasítja el a 

rendelet megalkotását, de javasolja, hogy a jövő évre tolják el és tervezzék bele a 

költségvetésbe. Nem lehet tudni, hogy a jövő év hogyan alakul, de az előzetes jelzések szerint 

csak rosszabb lesz. A gépjárműadót továbbra is elvonják, nincs reklámadó, és az iparűzési adó 

sem teljesül oly mértékben, ahogy szükséges lenne. 

 

dr. Dénes József képviselő támogatja a javaslatot, de véleménye szerint ezt alaposan meg 

kell tervezni és a rendelet hatályba lépése csakis a 2021-es tanévtől lehetséges. 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elfogadja azt a javaslatot, hogy a rendeletet 

részletesen ki kell dolgozni és a jövő évi költségvetésbe betervezni.  

 

Domnánics Alajos bizottsági elnök javasolja, hogy először csak az óvodába, iskolába lépők 

kapjanak támogatást, aztán majd idővel ki lehet bővíteni a támogatottak körét. 

 

Oláh Imre képviselő javasolja, hogy a rendezvények bevételeiből legyen átcsoportosítva egy 

bizonyos összeg, vagy az önkormányzat tulajdonában lévő színpadot vagy kordont bérbe kell 

adni és annak bevételeit erre a célra felhasználni. 

 

Kótai József képviselő a Sportegyesület támogatásával kapcsolatban elmondja, hogy nem 22 

millió forint támogatást kapott az egyesület, hanem 20,2 millió forintot. Nem érti, hogy az 

erről szóló döntést, miért kell neki havi szinten hallgatnia vagy a facebookon is olvasnia. 

Pócza Antal elnök elmondta a beszámolójában, hogy ez a pénz mire kellett. Ő sem vesz elő 

korábbi döntéseket, hogy azokkal példálozzon. Nem a múltban kell élni, hanem a jövőbe kell 

tekinteni. 

 

Horváth Gábor alpolgármester szükségesnek tartja, hogy a jövőben erről még tárgyaljanak. 

Nem gondolja, hogy ezt rászorultsági alapon kellene a családok részére eljuttatni, illetve ő egy 

összeget javasolna minden életkorú gyermek részére. Nem bontaná szét óvodára vagy 

iskolára. Megjegyzi, hogy egy kisebb település sokkal nagyobb pénzügyi lehetőségekkel 

rendelkezik, mint egy Csepreg méretű város.  

 

Horváth Zoltán polgármester megjegyzi, hogy erről nem most kell dönteni, de kéri, hogy 

kezdődjön el a folyamat, legyen létszámok, legyenek javaslatok. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az iskolakezdési támogatásról szóló 

rendelet kidolgozását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 
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176/2020. (IX.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy az tanévkezdési támogatás 

bevezetésével és annak jogi keretei kidolgozásával 

kapcsolatos feladatokat a 2021. évi önkormányzati 

költségvetési rendelet megalkotásával egyidejűleg 

kívánja elvégezni. 

 

Felelős:   

Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

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

nyílt ülését 19:27 – kor berekesztette. 

 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

 

 

Horváth Zoltán                   dr. Balogh László 

   polgármester                   jegyző 

 

 

 

Horváth Gábor 

képviselő 

jegyzőkönyv hitelesítő 


