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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-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, Bakos Erzsébet pénzügyi 

osztályvezető 

          

Meghívott vendégek:  

• Lőrincz Attila r. alezredes 

• Kajtár Dániel Trió Tv 

 

Lakosság részéről: 1 fő 

 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth-Pomázi Alexandra 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 Domnánics Alajos képviselő személyében a 

jegyzőkönyv hitelesítőjére. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

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

 

      177/2020. (X.29.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének Domnánics Alajos képviselőt 

elfogadta. 

 

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

pontok elfogadását 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

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

 

178/2020. (X.29.) képviselő-testületi határozat 

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

határozatok teljesítéséről, az átadott hatáskörben hozott döntésekről 
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2. 2019. évi beszámoló Csepreg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  

 

3. Rendelet alkotás a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól  

 

4. Csepreg Város definiált helyi értékleltár módosítása a VP6-19.2.1.-90-Ö.1-17 

azonosítószámú, „A települések helyi definiált értékleltárának elkészítését és 

dokumentálást segítő intézkedés” című pályázat keretében 

 

5. Döntés, a települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók 

felszámolásának támogatására kiírt pályázat beadásáról 

 

6. Döntés Csepreg Város 2020-2030 Klímastratégiájának felülvizsgálatáról 

 

7. Döntés a 2020-2034 időszaki Gördülő Fejlesztési Terv, 2020. évre vonatkozó 

módosításának jóváhagyásáról 

 

8. Döntés az EFOP 1.2.11.-16. Esély Otthon című pályázattal kapcsolatban 

 

9. Döntés a Csepreg 0345/4 hrsz-ú közterület elnevezéséről 

 

10. Egyebek 

 

a. Lakossági kezdeményezés – Malomkert rendezvények 

 

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 tájékoztatásul elmondja, hogy 30 éve kezdtek el működni 

Magyarországon az önkormányzatok. Csepregen jelenleg a nyolcadik önkormányzati ciklus 

működik, és szeretne megemlékezni az előző ciklusokban dolgozott képviselőkről, akik már 

nem lehetnek közöttünk. Képviselő úr felsorolja az elhunyt képviselő társakat, és kéri, hogy 

egy perces néma csenddel emlékezzünk rájuk: 

Barasics József, Dr. Bognár Géza, Frank Jenő, Grúber József, Keller Ernő, Kiss Béla, Lázár 

János, Mészáros István, Molnár Sándor, Munczi József 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi a képviselőket, hogy a továbbiakban kívánnak-e 

kérdést feltenni, interpellációt intézni? 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy röviden reagálna a 2020. szeptember 24-én feltett 

kérdéseire kapott válaszokra, és újabb kérdéseket fog feltenni, melyekre írásban kéri a választ. 

Legutóbb feltett kérdéseire a válaszokat sajnos nem tudja elfogadni. Az első kérdésre csak 

általános összefoglaló közlések hangzottak el, így a továbbiakban kiegészítő kérdést kell 

feltennie. Jelzi, hogy a további kérdésekre is kiegészítő kérdései lesznek. 
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Röviden reagálna jegyző úrhoz intézett kérdéseire kapott válaszokra. Elmondja, hogy az első 

kérdésnél nem a feltett kérdésre kapott választ. Jegyző úr kitért előle. A Városháza esetében 

nem a már megvalósult átalakításokra gondolt, hanem a földszint és a homlokzatok további 

változtatási terveire. A 2., 3., és 6. kérdésekre kiegészítő kérdést fog feltenni. A 4. kérdés a 

tavalyi állófogadásra vonatkozóan tette fel, hogy megtudjuk azt, nagyságrendileg mibe került 

volna a városnak egy hasonló, munkatársaink évi egy alkalommal történő megbecsülését 

kifejező rendezvény finanszírozása? Az 5. kérdése kapcsán kérdését a magyar nyelv szerint 

lehet értelmezni. Nem arra irányult, amire személyes magyarázkodást kapott. Hasonló, a 

városnak semmibe sem kerülő fejlesztéseket – ha tényleg léteznek ilyenek - más helyeken is 

el kellene végezni. Képviselő úr felolvassa az újabb kérdéseit. Aktuális kérdései polgármester 

úrhoz: 

 

1. Mikor tesz eleget a március 12. és június 17-e közti szóló beszámolási 

kötelezettségének? 

 

2. Mikorra várható a biztonságos gyalogos közlekedés helyreállítása a Rákóczi utca és a 

Fehér utcai árok kereszteződésénél? A kár okozója fogja megtéríteni a költséget? 

 

3. Konkrétan ki viseli a felelősséget a „fekete út” mellett megvalósult hulladékelszállítás 

városra eső hányadának meghatározásáért? 

 

4. A rendezvényeinkhez megvásárolt sörpad-garnitúrák összességében mennyibe 

kerültek? 

 

5. Beszerzési Szabályzatunk 4. pontja szerint eredménytelen ajánlatkérést követően az 

ajánlatkérési eljárást haladéktalanul meg kell ismételni. A tervezett városmakett 

kapcsán miért nem került még sor új ajánlat kérésre? 

 

6. Miért írt alá január 14-én egy fiktív teljesítés igazolást a BIT-Ép Bt. számára egy az 

Attila utcai parkban el nem végzett munkáról? 

 

7. Mi a helyzet a városi főépítészi megbízással kapcsolatban? 

 

8. Miért nem biztosítjuk a kedvezményes önkormányzati flottához való csatlakozás 

lehetőségét minden azt kérő helyi polgárnak, ha egyszer az semmibe sem kerül a 

városnak? 

 

9. Hogyan lehetséges, hogy továbbra is egy olyan műfüves pálya van a CsSE 

sporttelepen, melyet felirata szerint csak óvoda kerítésén belül szabadna felállítani? 

 

10. Mikor fogja beváltani a szelektív hulladékgyűjtésre, a lakossági zöld hulladék 

elhelyezésének biztosítására a tavaly december 18-i közmeghallgatáson tett ígéretét? 

 

11. Mikor fogja biztosítani, hogy a város hivatalos honlapján megjelenjenek a 

rendezvényeinkkel és a kulturális programokkal kapcsolatos tájékoztatások? 

 

12. Tervezi-e a város jelképeinek dísztermünkben való elhelyezését?  

 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

14/2020. 

4 

 

13. Miért nem kapott a képviselő-testület tájékoztatást egy szeptember 20-án benyújtott, 

rendeletalkotást indítványozó lakossági kezdeményezésről? 

 

14. Mikor kap végre választ egy helyi állampolgár a polgármesternek január 9-én írt 

levelére? 

 

15. Meg vannak-e tartva július 9-e óta a heti rendszerességgel a vezető értekezletek és 

azokról készülnek-e emlékeztetők? 

 

16. Mikor sikerült szerződést kötnünk a helyi értékleltár kapcsán a BFH Hungária Kft-

vel? 

 

17. Sikerült-e szerződést kötnünk a térfigyelő rendszer karbantartásáról a Castrum Sec 

Kft-vel?  

 
Képviselő úr kérdései jegyzőhöz: 

 

1. Melyik kormányrendelet ad felhatalmazást a munkabér egy részének pályázati 

forrásból történő elszámolására? Nem minősül ez kettős finanszírozásnak? 
 

2. Van-e személyekre lebontott hiteles nyilvántartásunk az egyes pályázatokból a hivatal 

munkatársainak elszámolt munkabérek mértékéről. 

 

3. Vajon a közös hivatal tavaly december 19-i állófogadásának szolgáltatása 

mindösszesen 76.105 Ft-ba került, vagy ahhoz még más is hozzájárult? 

 

4. Miért nem számolt be az akkori polgármester a Petőfi utca felújításához kapcsolódóan 

a Mátyás utca északi részén ingyen megvalósult fejlesztésről 2018. december 13-án? 

 

5. Mikor lesznek közzétéve a város honlapján a már megvalósult fejlesztéseinkről szóló, 

a kiadásainkat érdemben részletező ismertetések?  

 

6. Mennyibe került a városházi lift javíttatása? 

 

7. Miért nem kapott senki sem tájékoztatást arról, hogy a közszolgálati tisztviselők 

napján, 2020. július 1-én nem városi, hanem magánrendezvény fog megvalósulni? 

 

8. Miért kellett ezen a napon magánrendezvényt tartani, ahelyett, hogy megemlékeztünk 

volna róla önkormányzati szinten? 

 

9. Mikor került képviselő-testületi jóváhagyásra a Beszerzési Szabályzatunk? 

 

10. Mikor készül egy önellentmondásoktól mentes, koherens és naprakész Szervezeti és 

Működési Szabályzat a közös hivatal számára? 

 

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

jegyző urat, hogy írásban vagy szóban kíván-e válaszolni a feltett kérdésekre? 

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy ő is írásban szeretne válaszolni a feltett kérdésekre. 
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Hárominé Orbán Erika képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől. 

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót Hárominé Orbán Erika képviselőnek. 
 

Hárominé Orbán Erika képviselő szeretne kérdést feltenni polgármester úrhoz a trió 

televízióban adott interjú műfüves pályával kapcsolatban. 

Hosszú - hosszú évek óta húzódó beruházások kezdődtek meg. Ezzel a mondattal nem tud 

egyet érteni, hiszen 2018. szeptemberében döntött a testület, hogy ezt a pályázatot beadja. A 

határidő pedig október volt. 

Nem érti a hosszú - hosszú beruházást. 37.000.000 forint lett beadva, de ennek a nagy része 

TAO pénz, amit össze kellett szedni. Úgy tudja, hogy ennek az összegnek a nagy részét az 

előző polgármester szedte össze. Szeretne tájékoztatást kapni, hogy kik azok a cégek, akik ezt 

a TAO pénzt fizették. Szeretne választ kapni, hogy mi volt az oka annak, hogy ez a pálya nem 

a korábban tervezett helyre kerül. 

 

Horváth Zoltán polgármester elismeri, hogy nem volt pontos a megfogalmazása. 2 év alatt 

valósult meg, többféle módon is értelmezhető, hogy mi számít hosszú időnek. Azoknak, akik 

várták ezt a megvalósítást ez a 2 év hosszú idő volt. 2018. decemberében jött ki a határozat a 

nyertes pályázatról. Elmondja, hogy a 37.000.000 forintban van TAO is. Összesen 9 cégtől 

kaptak támogatást az alábbiak szerint 

 

Cég neve Fizetett TAO Fizetett 

Kiegészítés 

C&S International Kft.  2 879 415 -  

Borostyán REC Kft.  2 598 750 -  

Villkász Kft.  4 331 250 -  

WFK-Ü Műanyagfeldolgozó Kft.  990 000 67 500 

Fal Kft.  990 000 67 500 

P&L Hungária Kft.   -  

Castrum Sec Kft. 1 732 500 250 000 

Sopron Bank Burgenland Zrt. 4 950 000 -  

 

A P&L Hungária Kft-től várjuk még a támogatási összeget, illetve a C&S International Kft.-

től csak a támogatási összeg egy része érkezett be eddig, ez azonban már nem akadályozza a 

beruházás megvalósulását. 

 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a támogatóknak valamilyen módon 

köszönetet kell mondani. 
 

Horváth Zoltán polgármester az interjúját csak tájékoztatásnak szánta, a pálya hivatalos 

átadása november közepén fog megtörténni. Meg fogja hívni azokat a cégeket, akiktől kapták 

a támogatásokat, és köszönetet fog mondani. 

Hogy miért került más helyre a pálya ennek több oka is van. Jó lenne, ha minél többen tudnák 

használni. A Csokonai utca felől meg lehetne majd nyitni a kerítést. A sportegyesület elnöke 

önköltségen vállalja ezt a feladatot. Így az általános iskolából és a szakközép iskolából is 
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rövidebb úton megközelíthető lesz. Egy könnyűszerkezetes gyalogátkelőt is el fognak 

helyezni. Egybe érne az ovi foci pálya és a műfüves pálya. 

 

Kótai József képviselő elmondja, hogy jó helyen van jelenleg a műfüves pálya, mert ott nem 

zavar senkit sem. 

 

Horváth Gábor képviselő kiegészítésként elmondja, hogy ő is ott volt a munkaterület 

átadáson. Azért lett megfordítva a pályának az elhelyezkedése, mert remélik, hogy sokan 

fogják használni. Egyszerűbb lesz összekötni a meglévő gyalogúttal. A közvilágítás 

földkábelezése is egyszerűbb megoldás. Elnök úrral való beszélgetés folyamán elhangzott, 

hogy az általános iskolának és a szakközép iskolának is meg lenne nyitva a sportlétesítmény. 

Belső részen, ahol nem valósult meg a műfüves pálya, oda szeretnének még egy füves kis 

pályát. A műfüves pálya rövidebb része egy vonalba került a centerpálya hosszával, és amit az 

előző években elképzeltek álomlétesítményt, arról sem kell lemondaniuk, mert nem fogja 

befolyásolni a megvalósítását. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi képviselő asszonyt, hogy elfogadható-e a kérdésre 

adott válasz? 

Hárominé Orbán Erika képviselő elfogadja a kapott választ 

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: 

Szeptember 25. napján A Vasi Víz Zrt. közgyűlésén vettem részt Horváth Gábor 

alpolgármesterrel. Megválasztásra került aznap az új vezérigazgató Krenner Róbert, akinek 

ezúton is tisztelettel gratulálok.  
Szeptember 28. napján a Vas Megyei Közgyűlés elnökével Majthényi Lászlóval egyeztettem a 

közeljövőben megvalósulni látszó új pályázati lehetőségekről a területfejlesztési operatív 

program keretein belül. Bízok benne, hogy hamarosan ennek eredményéről is beszámolhatok 

majd Önöknek. 

Szeptember 29. napján Ziembicki Erzsébet intézményvezető asszonnyal egyeztettem az 

intézményben felmerülő feladatokról és a működésről. Ezt követően interjút adtam a Trió 

Televíziónak, majd a Felső Répcementi Többcélú Társulás ülését vezettem, amelyet követően 

részt vettem a Répcementi Önkormányzati Társulás ülésén. 

Október 01. napján az Idősek világnapját ünnepeltük a Területi Gondozási Központban, ahol 

Zétényi Irén intézményvezető asszonnyal egyeztetve az idős lakoknak finomságokkal 

kedveskedtem.  

Október 05. napján fogadó órára érkezett Kövérné Kovács Vanda lakos, aki a Bercsényi 

utcában tűzcsap kialakításának lehetőségei iránt érdeklődött. Ezt követően Mága István és 

Riszt József telektulajdonosokat fogadtam, akik egy lehetséges későbbi beruházás miatt 

kerestek fel. Délután Szalkayné Sárváry Hajnalka szerző „Tündéri pillangók éneke” című 

gyermekkötetének bemutatóján vettem részt a Petőfi Sándor Művelődési - Sportház és 

Könyvtárban, ahol néhány szóban méltattam a szerző munkájának gyümölcsét. Ezúton is 

gratulálok Hajnalkának. 
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Október 07. napján Benkő János tervezővel és Szabó Zoltán vállalkozóval kooperációs ülésen 

vettem részt a TOP Turisztika projekt tekintetében, majd Sudár Zsuzsa nénit kerestem fel 

otthonában, akivel következő kötetéről beszélgettünk.  

Október 13. napján az Atv számára adtam interjút az óvodai rendkívüliszünet miatt. Ezt 

követően Német László István fertőtlenítésre szakosodott vállalkozó érkezett fogadóórámra, 

akivel a Covid19 járvánnyal kapcsolatban felmerülő fertőtlenítési szakkérdésekről, 

lehetőségekről, igénybe vehető szolgáltatásokról volt szó.  

Október 14. napján Benkő János tervezővel és Gombos Miklós vállalkozóval kooperációs 

ülésen vettem részt a TOP Turisztika projekt tekintetében. 

Október 15. napján a honvédség katonáit fogadtam, akik a Csepregi Óvoda és Bölcsőde 

Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény fertőtlenítésére érkeztek, majd Pócza Günther 

lakossal tartottam helyszínbejárást egy önkormányzati külterület tisztításával kapcsolatban. 

Október 20. napján az Atroplus Kft. ügyvezetőjével tárgyaltam a közétkeztetéssel kapcsolatos 

folyamatos önkormányzati kontroll részeként. 

Október 22. napján Molnár Róbertet fogadtam a Malomkertben található sportbüfé egyik 

tulajdonosát, akivel a megvásárlási lehetőségekről tárgyaltam, majd Zétényi Irén 

intézményvezető asszonnyal egyeztettem az intézményben felmerülő feladatokról, napi 

teendőkről. 

Október 23. napján az 1956 forradalom és szabadságharc emlékére megrendezett városi 

ünnepségen vettem részt. Ezúton is köszönöm Horváth Gábor alpolgármester úrnak a 

beszédét, a Csepreg Város Fúvószenekarnak és minden kedves közreműködőnek, hogy a jelen 

körülmények között is módot találtunk arra, hogy méltóképpen megemlékezzünk 1956 

hőseiről. 

Október 26. napján vezetői értekezletet tartottunk, majd Haizler Bencével helyi grafikussal 

egyeztettem a város borának új címkéjéről. Később Mága István és Riszt József 

telektulajdonosokat fogadtam, akik egy lehetséges későbbi beruházás miatt kerestek fel. 

Október 27-től október 30-ig a szabadságomat töltöm.  

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a polgármesteri beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

179/2020. (X.29.) 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. 
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Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy az összesítése alapján polgármester eddig 19 nap 

szabadságot vett ki, és még maradt 20 napja. Szeretné figyelmeztetni, hogy ez évben még a 

bent maradt 20 nap felét ki kellene vennie. Képviselő elmondja, hogy a lejárt határidejű 

határozatok kapcsán egy problémát lát. Többször kérte már szóban és írásban is, hogy a 

képviselő-testület tagjai kapjanak értesítést a beszerzésekről döntő ülésekről és a beérkezett 

ajánlatok értékeléséről. Kezdeményezi, hogy a jövőben ne csak a közbeszerzések, hanem a 

kisebb értékű beszerzések döntéséről is kapjanak értesítést a képviselő-testület tagjai. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő érdeklődik, hogy alakul-e a sport büfé helyzete. 

Képviselő asszony kérdezi, hogy lehet-e tudni valamit a város járványügyi helyzetéről? 

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja a sport büfével kapcsolatosan, hogy még 

ismerkedési folyamat zajlik. Megválasztását követő 1-2 hónapban már elkezdte felvenni a 

kapcsolatot a tulajdonossal, akit nagyon nehéz volt utolérni. Hosszú egyeztetések után jutottak 

el oda, hogy személyesen is találkozzanak. Abban maradtak, hogy rövid időn belül folytatják 

az egyeztetést. Részéről elfogadhatatlan a kérés, miszerint 7.000.000 forintot ér az az egység, 

ami az ő tulajdona. Folytatni fogják az egyeztetést, és meg fogják nézni, hogy a jövő évi 

költségvetés lehetővé teszi-e, hogy 100%-an önkormányzati tulajdonba kerüljön a sport büfé. 

Úgy gondolja, hogy elindult egy pozitív folyamat, és bízik benne, hogy ebben a képviselő-

testület is partner lesz. 

A járványügyi helyzetről sajnos nem tud pozitívan nyilatkozni. Nem kapnak semmilyen 

tájékoztatást, ezért folyamatosan érdeklődnek. Jelenleg csak akkor tudnak fertőzöttekről és 

karanténban levőkről, ha önkormányzati segítséget vesznek igénybe. Pontos számokat sajnos 

nem tud mondani. Óvatosnak kell lennünk, mert több családot is ismer, akik pozitív teszttel 

rendelkeznek. 

 

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 7 fővel határozatképes. 

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

 

 

180/2020. (X.29.) 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 
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2. napirend 

2019. évi beszámoló Csepreg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  

 

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

jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. Köszönti Lőrincz Attila r. alezredes urat, és 

megköszöni a munkáját. Örül, hogy jó kapcsolatot tudnak ápolnak a kőszegi és büki őrssel is. 

Bízik benne, hogy továbbra is könnyedén együtt tudnak dolgozni és hogy megmarad a jó 

kapcsolat a továbbiakban is. Elmondja, hogy lenne egy észrevétele. Most, hogy elkészült az új 

út a Rákóczi utcában, sok lakossági panasz érkezett az önkormányzathoz, miszerint sokan 

gyorsulásra használják az esti órákban. Kéri alezredes urat, ha van rá lehetőségük, akkor egy 

kicsit többet jöjjenek ki ellenőrizni és ha kell büntessenek is. A polgármester jelzi, hogy 

hamarosan kihelyezésre kerül egy várakozni tilos tábla is ezen az útszakaszon. 

 

Horváth Zoltán polgármester átadja a szót Lőrincz Attila r. alezredes úrnak. 

 

Lőrincz Attila r. alezredes köszöni az elismerő szavakat. Elmondja, hogy a kapitányság 

vezető a vírushelyzetre való tekintettel úgy döntött, hogy csak 1 fővel vehetnek részt az 

ülésen. Megköszöni a társ önkormányzatoknak, hogy elfogadták a beszámolót. Tájékoztatásul 

elmondja, hogy csökkent a bűncselekmények száma. Sajnos Csepreg határában kevesebb a 

rendőri jelenlét. A vírus miatt az állomány 90%-a határra van kirendelve. A közterület 

szolgálatot a kőszegi rendészeti osztállyal közösen úgy tudják megoldani, hogy 2 fő látja el a 

nappali és 2 fő pedig az éjjeli szolgálatot. Elmondja, hogy próbáltak létszámot igényelni a 

készenléti rendőrségtől is, de csak a határra kaptak, közterületre nem. Jegyző úrral már 

korábban is beszélgettek a súlykorlátozó táblákról és amíg nem volt ez a vírus helyzet, addig 

elég sok bírságot kiszabtak a teherautósokkal szemben. Az elmúlt időszakban az útfelújítás 

során többször is próbálkoztak a súlykorlátozó táblák figyelmen kívül hagyásával közlekedni. 

Pár alkalommal tudtak kivezényelni kollégát az ellenőrzésükre. A gyorsulással kapcsolatban 

pedig kérvényt fognak írni a vasi főkapitányság közlekedési osztály vezetőjének, mert ők 

rendelkeznek sebességmérő készülékkel. Tájékoztatásul elmondja, hogy összesen 6 sérüléses 

baleset volt, 15 anyagi káros, és szerencsére halálos kimenetelű baleset nem volt. Megköszöni 

a polgárőrségnek a közös együttműködéseket. 96 esetben teljesítettek közös szolgálatot. 

Megköszöni a tűzoltóságnak is a közös együtt működést. Baleseteknél együtt kell dolgozniuk. 

Ziembicki Erzsébet igazgató asszonynak is köszöni, hogy mindig időben megkapják a 

tájékoztatást a rendezvényekről. Elmondja, hogy a Gyermekjóléti szolgálattal is nagyon jó a 

kapcsolatuk. Tőlük is mindig mindenféle tájékoztatást megkapnak.  

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy nagyon tartalmas beszámolót kaptak, 

amit vártak az mind benne van. Szinte minden egyes pontban szerepel Csepreg. Ez egy újított 

beszámoló a korábbiakhoz képest. A következő mondatot emelték ki a beszámolóból: „A 

közrend kiegyensúlyozott és stabil, a rendőri intézkedések törvényesek, színvonalasak, jól 

szolgálják a köznyugalmat és a félelemtől mentes életet.” Ebben a mondatban minden benne 

foglaltatik. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Annyi megjegyzésük lenne, hogy 

ezt fenn kell tartani, javítani pedig mindig lehet. 

 

Horváth Gábor képviselő a súlykorlátozással kapcsolatban szeretné elmondani, hogy a híd 

16 tonnára van korlátozva. Köszöni a rendőrségnek a munkáját, hogy amikor volt megfelelő 

létszámuk, akkor többször ellenőriztek és büntettek is. Tájékoztatja alezredes urat, hogy 

néhány kamionos próbál kibújni a probléma alól és kerülő úton közlekednek. Ezeknek az 
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utcáknak a végén önkormányzati súlykorlátozó táblák vannak kihelyezve, melyek 2,5 tonnát 

jelölnek. Az önkormányzat a helyi vállalkozóknak ad ki engedélyt, hogy meg tudják 

közelíteni a telephelyüket. De ezeknek a kamionoknak biztosan nincs behajtási engedélyük. 

Köszöni a rendőrség munkáját, és elmondja, hogy tájékoztatásnak szánta ezt a kiegészítést. 

  

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a 2019. évi beszámoló Csepreg Város 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról. 

 

Lőrincz Attila r. alezredes köszöni az észrevételeket, és mindenképpen megpróbálják 

megtenni a szükséges intézkedéseket. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

 

181/2020. (X.29.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Kőszegi Rendőrkapitányság Büki 

Rendőrőrsének Csepreg Város 2019. évre vonatkozó, 

Csepreg Város közbiztonságának helyzetéről szóló 

beszámolóját elfogadja, és egyúttal megköszöni a 

Kőszegi Rendőrkapitányság, valamint a Kőszegi 

Rendőrkapitányság Büki Rendőrőrsének a 2019. évi 

munkáját. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirend 

Rendelet alkotás a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól  

 

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

jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi, és kérdezi bizottsági elnök urat, hogy tárgyalták-e? 

 

Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy tárgyalták, és a tavalyi évhez képest nem 

változtattak a rendeleten. Minden rászorulónak szeretnék megadni a lehetőséget, és a 

beérkezett igények mennyiségétől teszik függővé az elosztást. November 18 a kérelmek 

beérkezésének a határideje és az ezt követő bizottsági ülésen fogják tudni tárgyalni a 

beérkezett igényeket. Az állam a tűzifa kiszállítását nem finanszírozta, illetve van még egy 

1000 Ft/m3 önrész, amit a bizottság keretösszegéből kell kiegészíteni. A bizottság 750.000 Ft-

al tudja támogatni ezt a rendeletet. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi bizottsági elnök asszonyt, hogy tárgyalták-e a 

napirendet? 

 

Hárominé Orbán Erika elnök asszony elmondja, hogy tárgyalta a bizottság és elfogadták. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 
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Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a szociális célú tűzifa támogatás helyi 

szabályairól szóló rendelet alkotást 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

Csepreg Város Önkormányzata 14/2020 (X.30.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól  

 

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

 

4. napirend 

Csepreg Város definiált helyi értékleltár módosítása a VP6-19.2.1.-90-Ö.1-17 

azonosítószámú, „A települések helyi definiált értékleltárának elkészítését és 

dokumentálást segítő intézkedés” című pályázat keretében 

 

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

jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. 

 

Domnánics Alajos képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy tárgyalták a napirendet 

és elfogadták a kiegészítő igényeket. Elmondja, hogy Zétényi Irénnek is érkezett módosító 

indítványa és hogy ezt az anyagot nem kapta meg, ezért átadja a szót jegyző úrnak. 

 

dr. Balogh László jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy valóban volt egy ilyen előterjesztés, 

és azért nem került beterjesztésre, mert azok a javaslatok már korábban beépítésre kerültek. 

Intézményvezető asszony megismételt dolgokat, amik bent vannak már az anyagban. Nem 

szükséges még egyszer átvezetni. 

 

Domnánics Alajos képviselő örül, hogy vannak észrevételek, de ennek is volt egy határideje, 

és nem kellene minden testületi ülésen napirenden lennie. Természetesen elfogadták a 

napirendet. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő tájékoztatja a testületet, hogy ők is elfogadták a napirendi 

pontot. 

 

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy ő tartózkodni fog a szavazás során. Elmondja, hogy a 

mostani módosításokkal kapcsolatban nincsen semmilyen kifogása, de az alapanyagot nagyon 

gyenge minőségnek tartja. 

 

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

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

182/2020. (X.29.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 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 
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okirat keretében elkészült Csepreg Város Helyi Értékleltár módosítását a következő 

pontokban:  

 

.4.4.3 Egyéb védelem alatt álló, egyéb értékes műemlékek, épületek, épületrészek 

pontban szereplő 

 

• Szent Katalin-kút, park (hrsz. 812) 

• Alsóvárosi artézi kút: Artézi kút a Kossuth utca végén 

 

sorok összevonhatók, mivel ugyan arról a kútról van szó.  

 

.4.4.3 Egyéb védelem alatt álló, egyéb értékes műemlékek, épületek, épületrészek  

• Emlékművek  

 

pont kiegészítése a Promenádon található 1956-os emlékművel. 

 

.4.6.2. Művelődési Ház és Könyvtár, Csepreg pont kiegészítése javasolt az alábbiakban 

szereplő információkkal:  

 

Közművelődési feladatai:  

- Színházba járó közösséget működtet, szervezi bérlet és előadás vásárlásukat, kapcsolódott a 

Déryné programhoz.  

 

Könyvtári feladatai 

A Városi Könyvtár 305 m2-es térben fogadja az olvasni, tájékozódni vágyó használóit; 

gyerek, felnőtt szépirodalmi, szakirodalmi és kézikönyvtári/helyismereti gyűjteménnyel. 

Jelentős a folyóirat és DVD kínálata.  

Állományát minden évben frissíti, melyre állami normatíva és pályázati támogatások (Márai 

program, Nemzeti Könyvtár, Magyarország vármegyéi és városai, Irodalmi Nobel-díjasok), 

önkormányzati támogatás és különböző pályázatok biztosítanak lehetőséget. Egyre nagyobb 

arányban jelennek meg magán adományok, könyvtári hagyatékok.  

A törvényi előírásoknak megfelelően térítésmentes és beiratkozási díjhoz kötött 

szolgáltatásaival, folyamatosan korszerűsödő / korszerűsítendő tereiben. Városi könyvtári 

feladatok mellett a helyi általános iskolások iskolai könyvtári feladatainak ellátását, könyvtári 

olvasóvá nevelését, alapfokú könyvtári, könyvtárhasználati ismeretek megszerzését is 

biztosítja könyvtári órák keretében.  

Minden korosztály részére biztosítja a digitális eszközök használatát, a digitális írástudás 

készségeinek megszerzését. Digitális Jólét Pontot működtet. Új lehetőségként kapcsolódott a 

Kézai Simon Programhoz, amellyel az analóg fotók digitális feldolgozását teszik lehetővé 

magán emberek és közösségek, intézmények részére. 

Irodai szolgáltatásai (fénymásolás, szövegszerkesztés, szkennelés, Internethasználat 

biztosítása, segítségnyújtás az előbbiek használatában) népszerűek. A szükséges eszközök 

folyamatos korszerűsítése indokolt. 

A könyvtár akadálymentes megközelítése törvényi előírásként feladatot ad a fenntartónak, 

idős, mozgásukban korlátozott használóik miatt is. 

Évente két alkalommal, tavasszal a Könyvtári Fiesta (március), ősszel az Országos Könyvtári 

Napok keretében (október első hete) népszerűsíti tevékenységét komplex programokkal, a 

helyi olvasást népszerűsítő programok helyszíneként együttműködik helyi és térségi 

megvalósítókkal, kiadókkal.  
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Gyermek olvasótáborokat, programok szervez, egyedi képességfejlesztő lehetőségeket 

gondoz, pl. Bűvös Bábos program, Támop.   

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester - közlésre 

    BFH Európa Kft. - benyújtásra 

Határidő: azonnal 

 

5. napirend 

Döntés, a települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók 

felszámolásának támogatására kiírt pályázat beadásáról 
 

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

jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő fontos témakör az illegális lerakók felszámolása. 

Elmondja, hogy 3.000.000 forintot tudnak megpályázni. Véleménye szerint fontos lesz a 

lobbizás, mert nagyon sok lesz a pályázó. Természetesen támogatják. 

 

Horváth Zoltán polgármester kiegészítésként elmondja, hogy még nem hoztak döntést, de 

már jelezte az országgyűlési képviselőnek, hogy szeretne a város pályázni. Ha beadták a 

pályázatot újra fogja keresni képviselő urat. 
 

Domnánics Alajos képviselő jelzi, hogy lenne egy kérdése a témával kapcsolatban. Az 

előterjesztés anyagában úgy látta, hogy már 1.000.000 forint el lett különítve erre a célra. 

 

dr. Balogh László jegyző tájékoztatja képviselő urat, hogy amire gondol, az a gazdasági 

programból lett kiemelve, és nem a költségvetést tartalmazza. 

 

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

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

183/2020. (X.29.) képviselő-testületi határozat 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete települési önkormányzatok számára 

az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására 2020, meghirdetett 

pályázaton részt kíván venni. 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

pályázat beadására és az ahhoz szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Felelős:  Horváth Zoltán polgármester  

  dr. Balogh László jegyző megbízásából:  

  Vigh Ádám pályázati referens  

  Határidő: 2020. november 5-a a pályázat benyújtására 

 

6. napirend 

Döntés Csepreg Város 2020-2030 Klímastratégiájának felülvizsgálatáról 
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Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy olyan szakmai anyagok vannak, melyet 

az elkészítők jól meg tudnak oldani. Ők ebbe nem tudnak belefolyni, támogatják. 

 

Horváth Gábor képviselő Csepreg város elszenvedője a globális felmelegedésnek. Családi 

napon volt egy elbeszélgetés, ahol nagyon sok ötlet felmerült. A beszélgetés vége végül az 

lett, hogy bármelyik sarkát fogják meg a dolgoknak mindig ugyan oda jutnak vissza. 

Képviselő asszonynak igaza van, hogy amihez nem értenek abba ne szóljanak bele.  

 

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

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

184/2020. (X.29.) képviselő-testületi határozat 

1. Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Csepreg Város 2020-2030 

Klímastratégiáját jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős: 

Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző megbízásából – Vigh Ádám településfejlesztési referens. 

Határidő: azonnal  

 

7. napirend 

Döntés a 2020-2034 időszaki Gördülő Fejlesztési Terv, 2020. évre vonatkozó 

módosításának jóváhagyásáról 

 

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

jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő véleménye szerint a vasivíz, amit mond, azt kell csinálni. 

 

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

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

185/2020. (X.29.) képviselő-testületi határozat 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 

V019 Csepreg ivóvízellátási rendszer 2020-2034 időszak 

Gördülő Fejlesztési Tervének 2020. évre vonatkozó 

módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

dokumentumok aláírására és a VASIVÍZ Zrt. 

tájékoztatására. 
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Felelős: 

Horváth Zoltán – polgármester 

dr. Balogh László jegyző megbízásából:  

Vigh Ádám településfejlesztési referens 

Határidő: azonnal 

 

8. napirend 

Döntés az EFOP 1.2.11.-16. Esély Otthon című pályázattal kapcsolatban 
 

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

jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy eddig is volt ilyen pályázati lehetőség. 

Természetesen támogatja a bizottság. Nem tudja, hogy a fiatalok teljesítik-e a feladatokat. 

Úgy gondolja, hogy a visszaköltöző fiatalok támogatása is nagyon fontos, így a bizottság 

egyhangúan támogatja. 

 

Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy ők is tárgyalták és egyhangú támogatási 

szándék született. Meglepődve tapasztalta, hogy korábban úgy kellett keresni a támogatókat. 

Jelenleg 14 főt fognak tudni támogatni és bízik benne, hogy lesznek jelentkezők. 

 

Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy a munka része mindig nehezebb. 

 

Horváth Zoltán polgármester személyes véleménye, hogy azért is nehéz pályázókat találni, 

mert a munka része nehezebb feladatnak tűnik. Ha vállalkozói szemmel nézzük, akkor nagyon 

jó órabér ez az összeg. Ha a havi 110.000 forintot vissza osztjuk és szembe állítjuk azzal, 

hogy ezért hány órát kell dolgozni, akkor azt még a vállalkozók is megirigyelnék ezt az 

órabért. A közeljövőben sokkal többet nem is tudnak adni.  Figyelembe kell venni, hogy 

hamarosan lejár az ösztönző pénzügyi támogatás. Amint lejárt újra lehetőség van három fiatalt 

támogatni lakhatásban, hiszen megüresednek az esély otthonok. 
 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

186/2020. (X.29.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

kinyilvánítja, hogy a EFOP 1.2.11.-16 Esély Otthon című 

projekt keretében meghirdeti a pénzügyi ösztönző 

pályázatot a következő ütemezés szerint: 

Pályázati Felhívás megjelenése: 2020.10.30. 

Pályázatok beérkezési határideje: 2020.11.16. 

Bírálat határideje, támogatói döntés: 2020.11.30. 

 

            Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

               Dr. Balogh László jegyző   

       Határidő: 2020. október 30. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 
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187/2020. (X.29.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

kinyilvánítja, hogy a EFOP 1.2.11.-16 Esély Otthon című 

projekt keretében felállítja a pénzügyi ösztönző pályázat 

Bíráló Bizottságát. 

Tagok: 

Hárominé Orbán Erika, bizottsági elnök 

Domnánics Alajos, bizottsági elnök 

Kótai József, képviselő 

 

            Felelős: dr. Balogh László jegyző  

            Határidő: 2020. november 16. 

 

9. napirend 

Döntés a Csepreg 0345/4 hrsz-ú közterület elnevezéséről 

 

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

jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy dr. Dénes 

József képviselő egy módosító indítványt nyújtott be a képviselő-testület felé, mely a 

jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy az eredeti elnevezés a Boldogasszony út 

volt. Kettő dologból indultak ki. Az egyik, hogy valamikor már elfogadásra került. Akkor már 

voltak, akik javaslatot tettek. Majdnem maradtak az eredeti elnevezésnél, de hosszas 

tanácskozás folytán mégis úgy döntöttek, hogy a Tóparti út elnevezést szavazza meg a 

bizottság. 

 

Domnánics Alajos képviselő úgy gondolja, hogy a Boldogasszony úthoz nincs köze, ezért ez 

megtévesztő lehet. Így képviselő is a Tóparti útra gondolt.  

 

Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy ő még a Bene hegyi körút elnevezésre is gondolt. 

Van már Felső és Alsó Bene-hegyi út is, így nem tudja mennyire lenne megfelelő az általa 

gondolt elnevezés. Természetesen egyet ért a Tóparti út elnevezéssel is. 
 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Dr. Dénes József képviselő módosító 

indítványát. 
 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

188/2020. (X. 29.) Képviselő-testületi határozat: 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csepreg 0345/4 helyrajzi számú 

közútként nyilvántartott közterületnek az alábbi elnevezést adja: 

 

Csepreg 0345/4 hrsz. – Tóparti út 

 

Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester 
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Dr. Balogh László jegyző megbízásából:  

Pörs Péter városüzemeltetési referens 

Határidő: azonnal  

 

10. napirend 

Lakossági kezdeményezés – Malomkerti rendezvények tekintetében 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy tárgyalta a bizottság. Sok időt töltöttek 

vele. Hangsúlyozza, hogy ezeket a közösségi rendezvényeket támogatják és a hagyományokat 

tiszteletben tartják, de szeretnék, ha a lakóövezetben tartott rendezvények szabályozása a 

lakossági kezdeményezés tekintetében megvalósulna. Abban próbáltak gondolkodni, hogy 

csökkenteni kellene a rendezvények számát. Az idei éveben egymás után sok volt a 7 

rendezvény, és hajnalban nagyon sokáig tartott. Tárgyaltak arról is, hogy amikor összeáll az 

éves program terv, akkor le lehetne ülni az utca lakóival egy fórumra. Ami biztos, hogy 

foglalkozni kell a problémával. 

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy az volt a célja, hogy ez egy gondolat 

ébresztés legyen, mert hamarosan dönteni kell egy rendezvénytervről. Természetesen a 

lakosság felé is kedvezni kell, de figyelembe kell venni, hogy saját maguktól sem vehetik el a 

lehetőséget, hogy hosszú távon a rendezvényekből profitálni tudjon a város. Javasolja, hogy 

abban kell gondolkodni a rendezvény tervnél, hogy 2 napban maximalizálják a rendezvények 

időtartamát, és korlátozni kell az idősávot.  

 

Hárominé Orbán Erika képviselő jelzi, hogy mások az igényei a különböző 

korosztályoknak. Meg kell kérni a lakosságot, hogy ők is mondjanak ötleteket a probléma 

megoldására.  

 
Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy ők is ötleteltek és teljes mértékig megérti a 

lakosság problémáját. Viccesen megfogalmazódott benne, hogy meg kellene állapodni a 

rendezvényszervezővel, hogy az ott lakóknak kompenzálás képpen biztosítsanak ingyen 

jegyet. Elmondja, mivel a rendezvény tér ott lett kialakítva így a rendezvényeket sajnos nem 

tudják másik helyszínre áttenni. Az országos szintű zajrendeletet nem szeretné felülbírálni. 

A polgárőrséget kellene megbízni azzal, hogy mérjék a zaj hatást a rendezvények ideje alatt.  

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy itt nem arról kell dönteniük, hogy legyenek-e 

rendezvények, hanem arról, hogy akarják-e ezeket szabályozni. Egy rendeletet kellene 

létrehozni a rendezvények szabályozására. Ez a rendelet nem csak a rendezvényekre, hanem 

mindenféle zajos tevékenységre kiterjedhetne. Véleménye szerint támogatni kellene ezt a 

lakossági kezdeményezést.  

 

Oláh Imre képviselő elmondja, hogy nem az önkormányzat által szervezett 

rendezvényekkel van a probléma. Képviselőnek egy rendezvénnyel van problémája, ez 

pedig a roma búcsú és bál. Nem magával a rendezvénnyel van problémája, hanem azzal, 

hogy hajnal 5 óráig tart. Hangosan kiabálnak és hallgatják még akkor is a zenét. Nem szabad 

félvállról venni a problémát. A hangerővel van a probléma. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi jegyző urat, hogy kell-e határozatot hozni? 
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dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy döntés kérdése, hogy hoznak-e határozatot vagy 

sem. Kérdés lenne, hogy a határozatba mit írjanak bele? A lakossági beadvány a helyi 

jogalkotásra irányul. Sokat gondolkodott, hogy kell-e valamilyen helyi rendeletet alkotni 

mert sok ötlet és vélemény hangzott el a bizottsági ülésen. 

Véleménye szerint most nem szükséges határozatot hozni. Azt javasolja, hogy tavasszal 

térjenek vissza a probléma megoldására, ugyanis a rendezvények nagy része nyár folyamán 

kerül megrendezésre. A testület is mondhatja azt, hogy nem kell helyi rendeletet alkotni, 

hanem tartassák be a közterülethasználati hozzájárulásban foglaltakat a 

rendezvényszervezők. Beszéljenek a polgárőrökkel, hogy mérjék a zaj hatást. Lehet így is 

eljárni, de lehet jogszabályba is belefoglalni.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy nem kell szavaznia a testületnek, mert 

egyetértés van abban, hogy ezzel a problémával foglalkozni kell. 

 

Horváth Zoltán polgármester az ülés bezárása előtt 2 dologról szeretné tájékoztatni a 

képviselő-testületet. Úgy érzi, hogy kötelessége beszámolni arról, hogy ideiglenesen kikerült 

a KOMA-ból. Technikai probléma léphetett fel, mert a rendszer nem tudta kezelni, hogy a 

2019-es évben őstermelőség, vállalkozás és egy főállása is volt. A könyvelésnél a szociális 

hozzájárulási adós papír nem lett nullásan beadva. Volt bent az APEH-ba és ott 

tájékoztatták, hogy túlfizetése is van. Megkérte a nullás adó igazolást. Jelenleg 1-2 napig 

nem fog szerepelni a neve a KOMA-ban, de utána újra vissza fog kerülni. 

dr. Dénes József képviselő úr kéréséről szeretné még tájékoztatni a képviselő-testületet. 

Felmerült, hogy a testületi üléseket online is kellene közvetíteni. Ha a testület ezt szeretné, 

akkor valamilyen módon ezt jelezze a későbbiekben, és ha van rá igény akkor meg fogják 

oldani az online közvetítéseket. 

 

dr. Dénes József képviselő fontosnak tartja, hogy haladjunk a korral. Nem tudhatjuk 

meddig fog tartani ez a járvány. Kell a nyitottság a lakosság felé. Véleménye szerint legyen 

online is közvetítés. 

 

 

 

Horváth Zoltán polgármester megköszönte a részvételt és a képviselő-testület nyílt ülését 

17:25 – kor berekesztette. 

 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

 

 

 

Horváth Zoltán                   dr. Balogh László 

   polgármester                   jegyző 

 

 

 

Domnánics Alajos 

képviselő 

jegyzőkönyv hitelesítő 


